


รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)





	 รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้เพือ่เป็นเอกสารรายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 ในรอบปีที่ 	 ๒	 ระหว่างวันที่ 	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ถึงวันที่ 	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๙	 

เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามธรรมเนียมปฏิบัติและดังที่ได้เคยด�าเนินการ 

มาแล้วในรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ	๑	ปี	(๑๒	กันยายน	๒๕๕๗-๑๒	กันยายน	๒๕๕๘)	

	 ในรอบปีที่	๑	รัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งเน้น 

การสร้างความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่คั่งค้างมานาน	 และฟื้นฟูความเชื่อมั่น 

ให้แก่ทุกภาคส่วน	 รวมทั้งให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง	 ๆ	 และส่งเสริม 

ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ	 โดยยึดมั่นแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ	 

(Road	Map)	ใน	๓	ระยะ	ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ภายหลงัการเข้ารบัหน้าที	่และยดึหลกัการท�างานภายใต้หลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และการ	 “ท�าก่อน	 ท�าจริง	 ท�าทันที	 มีผลสัมฤทธิ์	 และยั่งยืน”	 โดยได้ก�าหนดนโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดินไว้	๑๑	ด้าน

	 การบริหารราชการแผ่นดินในรอบปีที่ 	 ๒	 ของรัฐบาลยังคงยึดหลักบูรณาการการด�าเนินงาน 

ของส่วนราชการ	 วางระบบการขับเคลื่อน	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	 

และสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วน	 โดยนอกจากการด�าเนินงานทุกด้านต่อเนื่อง 

จากงานในช่วงหนึง่ปีแรกแล้ว	รฐับาลยงัได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นงานทีส่�าคญั	ๆ 	เพิม่เตมิ	โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั 

การปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	 ผลักดันให้มีการตราและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ส�าคัญหลายฉบับ	 ขับเคลื่อน 

ประเทศสู่	 Thailand	 4.0	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง	 ปราบปรามการทุจริต 

คอร์รัปชัน	 น�ากระบวนการประชารัฐมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ	 และวางยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ป ี

ซึ่งผลการด�าเนินงานล้วนปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น	

	 เนือ้หาสาระในรายงานฉบบันีย้งัคงรปูแบบเช่นเดยีวกบัรายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาลในรอบปีที่	๑ 

ประกอบด้วย	ส่วนทีเ่ป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ	การด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล	๑๑	ด้าน	

การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ 	และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	โดยรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

รายงานฉบบันีจ้ะก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้แก่สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละสาธารณชนในการรบัรูแ้ละตดิตาม

ผลการด�าเนนิงานของรฐับาล	รวมทัง้เป็นประโยชน์แก่ผูท้ีจ่ะน�าไปใช้ในการศกึษาค้นคว้าหรอือ้างองิในโอกาสต่อไป

ตุลาคม	๒๕๕๙

ค�าน�า

กรายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)





ค�ำน�ำ  ก

ประกำศพระบรมรำชโองกำร จ

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร (๑)

กำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ ๑

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยรัฐบำล ๑๑ ด้ำน
 นโยบำยข้อ ๑	 การปกป้องและเชิดชูดสถาพระมหากษัตริย์	 ๖๙
 นโยบำยข้อ ๒	 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	 ๘๗
 นโยบำยข้อ ๓	 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม	 ๑๐๗
	 	 และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 นโยบำยข้อ ๔	 การศึกษาและเรียนรู้	การทะนุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	 ๑๔๑
 นโยบำยข้อ ๕	 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข	และสุขภาพของประชาชน	 ๑๗๗
 นโยบำยข้อ ๖	 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ๑๙๕
 นโยบำยข้อ ๗	 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน	 ๒๙๙
 นโยบำยข้อ ๘	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 ๓๑๕
	 	 การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม
 นโยบำยข้อ ๙	 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	และการสร้างสมดุลระหว่าง	 ๓๔๑
	 	 การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 นโยบำยข้อ ๑๐	 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน	 ๓๕๕
	 	 ปราบปรามการทุจริต	และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 นโยบำยข้อ ๑๑	 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 ๓๖๙

กำรด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ ๓๘๑

กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ๓๙๑

ภำคผนวก  ๓๙๙
 ภำคผนวก ก รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	 ๔๐๐
 ภำคผนวก ข ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงาน	 ๔๑๘
	 	 ตามนโยบายรัฐบาล
 ภำคผนวก ค ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบ	 ๔๒๒
	 	 การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ	๒	ปี	
 ภำคผนวก ง ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รัฐมนตรีลาออก ๔๒๕
 ภำคผนวก จ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙ ๔๒๖

สารบัญ

ครายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา		นายกรัฐมนตรี	

ปีที่	๒	(๑๒	กันยายน	๒๕๕๘-๑๒	กันยายน	๒๕๕๙)





ประกาศ

พระบรมราชโองการ



ประกาศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 

ได ้บัญญัติให ้พระมหากษัตริย ์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ	 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 

เป็นนายกรัฐมนตรี	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 จงึทรงพระราชด�ารว่ิา	พลเอก	ประยทุธ์		จนัทร์โอชา	เป็นผูท้ีส่มควรไว้้วางพระราชหฤทยัให้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๑๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 

บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พรเพชร	วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

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

ประกาศพระบรมราชโองการ



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามประกาศ	 

ลงวันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	แล้ว	นั้น

	 บัดนี้	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตร ี

เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๑๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นายวิษณุ	เครืองาม	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	อุดมเดช	สีตบุตร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

	 นายสมหมาย	ภาษี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ชรายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกาศพระบรมราชโองการ



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

 พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

	 	 	 และความมั่นคงของมนุษย์	

	 นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 นายพรชัย	รุจิประภา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 และการสื่อสาร

	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 นายสุธี	มากบุญ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

	 	 	 และเทคโนโลยี

	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 พลโท	สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายรัชตะ	รัชตะนาวิน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายสมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

ประกาศพระบรมราชโองการ



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามประกาศ 

ลงวันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	ตามประกาศลงวันที่	

๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นั้น

	 บัดนี้	นายกรัฐมนตรไีด้กราบบงัคมทลูว่า	สมควรแต่งตัง้รฐัมนตรีเพิม่เตมิ	๒	ต�าแหน่ง	เพื่อความเหมาะสม

และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๑๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้	

	 นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายอ�านวย	ปะติเส	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

ฌรายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกาศพระบรมราชโองการ



ประกาศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามประกาศ 

ลงวันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	ตามประกาศลงวันที่ 

๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นั้น

	 บัดนี้	 นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า	 สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�าแหน่ง	 เพื่อความเหมาะสม 

และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๑๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 

(ฉบับที่	๑)	พุทธศักราช	๒๕๕๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้ง

รัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรีและ	 	 	 	

	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมหมาย	ภาษี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

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

ประกาศพระบรมราชโองการ



ฎรายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายอ�านวย	ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายพรชัย		รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 	 และการสื่อสาร

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายรัชตะ	รัชตะนาวิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ประกาศพระบรมราชโองการ



	 ๒.	 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 นายอุตตม	สาวนายน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 	 และการสื่อสาร

	 	 พลเอก	อนันตพร	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายปิยะสกล	สกลสัตยาทร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 นางอรรชกา	สีบุญเรือง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	เป็นปีที่	๗๐	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

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

ประกาศพระบรมราชโองการ



บทสรุป

ส�ำหรับผู้บริหำร



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

๑.	 สถ�นก�รณ์ก่อนเข้�บริห�รประเทศ

	 สภาพปัญหา

	 ในช่วงก่อนก�รเข้�ม�บริห�รร�ชก�รแผ่นดินของรัฐบ�ล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	 สถ�นก�รณ์ 

โดยรวมของประเทศอยู่ในภ�วะที่กดดันทั้งจ�กปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยในประเทศ	 โดยที่สถ�นก�รณ์ภ�ยใน

ประเทศอยู่ในภ�วะที่ไม่สงบสุข	 เนื่องจ�กเกิดวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศ	 ประช�ชนมีคว�มขัดแย้ง

แตกแยก	เกิดคว�มรุนแรงที่ทำ�ให้มีผู้บ�ดเจ็บและเสียชีวิต	ส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นภ�คครัวเรือน	ภ�คธุรกิจ

ภ�คก�รท่องเที่ยว	ก�รทำ�ง�นของภ�ครฐัและก�รอนมุตัโิครงก�รลงทนุหยดุชะงกั	ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ครฐั 

ไม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ต�มปกต	ิประกอบกบัมผีลกระทบซำ�้เตมิจ�กปัจจยัภ�ยนอกประเทศจ�กภ�วะก�รชะลอตวั 

ของเศรษฐกิจโลก	 ซึ่งทำ�ให้ก�รส่งออกของไทยลดลง	 จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรม�สสุดท้�ย 

ของปี	๒๕๕๖	ชะลอลงอย่�งรวดเร็ว	โดยขย�ยตัวเพียงร้อยละ	๐.๕	ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ	๐.๕	ในไตรม�สแรก 

ของปี	๒๕๕๗	ในขณะที่สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องม�จนถึงเดือนพฤษภ�คม	๒๕๕๗

	 นอกเหนอืจ�กสภ�พปัญห�ดงักล่�วแล้ว	ยงัมปัีญห�ของประเทศทีส่ัง่สมคัง่ค้�งม�เป็นระยะเวล�น�น	เช่น	

ปัญห�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	 ปัญห�ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่ทำ�ง�นแบบแยกส่วนไม่บูรณ�ก�ร	 และปัญห� 

ก�รทำ�ผดิกฎหม�ยทีเ่รือ้รงัม�น�น	ซึง่เป็นอปุสรรคต่อก�รพฒัน�ประเทศในช่วงทีผ่่�นม�	และยงัไม่ได้รบัก�รแก้ไข 

อย่�งเป็นรูปธรรม

 การเข้ามาควบคุมสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

	 คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต	ิ(คสช.)	ได้ตดัสนิใจเข้�ม�ควบคมุสถ�นก�รณ์	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๗ 

โดยมจีดุมุง่หม�ยแรกเพือ่รกัษ�คว�มสงบเรยีบร้อยภ�ยในประเทศ	ลดปัญห�คว�มขดัแย้ง	และแก้ไขปัญห�เร่งด่วน 

เฉพ�ะหน้�	 พร้อมทั้งช่วยว�งแนวท�งเพื่อก�รปฏิรูปประเทศที่มุ่งเน้นก�รแก้ปัญห�เชิงโครงสร้�งหล�ยด้�น	 

ซึ่งเป็นปัญห�ต่อเนื่องค้�งค�ม�เป็นเวล�น�นและเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ให้ประเทศมีคว�มมั่นคง	 มั่งคั่ง	

และยั่งยืนได้ในระยะย�ว	 ทั้งนี้	 โดยให้คว�มสำ�คัญแก่ก�รว�งพื้นฐ�นที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจมีคว�มมั่นคงม�กขึ้น 

ประช�ชนในทุกภ�คส่วนได้รับผลประโยชน์และมีโอก�สท�งเศรษฐกิจและสังคมกันอย่�งทั่วถึงม�กขึ้น	 

มรี�ยได้ทีส่งูขึน้และมคีณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้	ในขณะทีปั่ญห�คว�มเสือ่มโทรมของทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม

ทีส่ัง่สมม�เป็นเวล�น�นได้รบัก�รแก้ไขและฟ้ืนฟทูรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อมอย่�งจรงิจงัเพือ่ให้ก�รพฒัน�

มีคว�มยั่งยืนต่อเนื่องในระยะย�ว

	 ดงันัน้	คสช.	จงึได้กำ�หนดแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศหรอืแผนทีน่ำ�ท�ง	(Road	Map)	ไว้	๓	ระยะ 

ระยะแรก	ได้มุ่งระงับยับยั้งคว�มแตกแยก	ยุติก�รใช้กำ�ลังก่อคว�มรุนแรง	และแก้ไขผลกระทบจ�กก�รที่รัฐบ�ล

ก่อนหน้�อยูใ่นสภ�พทีไ่ม่อ�จปฏบิตัหิน้�ทีไ่ด้	ระยะทีส่อง	ประก�ศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คร�ว	จดัตัง้คณะรฐัมนตรี 

เพื่อบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 จัดตั้งสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ	 และคณะกรรม�ธิก�รยกร่�ง

รัฐธรรมนูญ	 เพื่อออกแบบว�งร�กฐ�นท�งก�รเมืองเพื่อนำ�ไปสู่ระยะที่ส�ม	 และระยะที่สาม	 ก�รประก�ศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับถ�วรและก�รจัดก�รเลือกตั้งทั่วไป
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(3)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๒.	 สถ�นก�รณ์ภ�ยหลังเข้�บริห�รประเทศ

 ช่วงปีแรก (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗–๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 การสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

	 รัฐบ�ลได้เข้�ม�บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 เมื่อวันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๗	 โดยได้สืบทอดง�นและส�นต่อ

ภ�รกิจจ�ก	คสช.	ซึ่งได้กำ�หนดแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศหรือแผนที่นำ�ท�ง	(Road	Map)	ไว้	๓	ระยะ	

โดยในระยะแรก	(เดือนพฤษภ�คม-กันย�ยน	๒๕๕๗)	เป็นช่วงที่	คสช.	เข้�ม�บริห�รประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้ง 

คว�มแตกแยก	และแก้ไขผลกระทบจ�กก�รทีร่ฐับ�ลอยูใ่นสภ�พทีไ่ม่อ�จปฏบิตัหิน้�ทีไ่ด้	รวมทัง้แก้ไขปัญห�เร่งด่วน 

และขับเคลื่อนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินให้ส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้	 เพื่อมุ่งนำ�คว�มสุข	 คว�มสงบกลับคืนสู่

ประเทศ	 ระยะที่สอง	 (เดือนกันย�ยน	๒๕๕๗-กันย�ยน	๒๕๕๘)	 คือ	 ก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคร�ว	 

ก�รจดัตัง้คณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๓๐	สงิห�คม	๒๕๕๗	เพือ่เป็นกลไกสำ�หรบัก�รบรหิ�รประเทศอย่�งเตม็รปูแบบ 

ประกอบด้วย	 รัฐบาลทำ�หน้�ที่บริห�รประเทศ	 กำ�หนดนโยบ�ยเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ(สนช.)	ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�	กลั่นกรอง	แก้ไขกฎหม�ย	สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.)	ที่มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นในส่วนที่เป็นก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว	โดย	สปช.	ได้จัดทำ�ข้อเสนอแนวท�งปฏิรูป

ประเทศ	๓๖	ว�ระ	และว�ระพัฒน�อีก	๗	ว�ระ	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ครอบคลุมประเด็นก�รปฏิรูปที่	คสช.	

กำ�หนดไว้	๑๑	ด้�น	อย่�งครบถ้วน	และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องรบัไปพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสม 

ในก�รดำ�เนนิก�รต�มข้อเสนอของ	สปช.	ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูได้ดำ�เนนิก�รยกร่�ง

รัฐธรรมนูญ	เพื่อให้เป็นธรรมนูญสูงสุดในก�รปกครองและบริห�รประเทศในอน�คต	และระยะที่ ๓	เดิมกำ�หนด 

ไว้ว่�จะอยูใ่นช่วงเดอืนตลุ�คม	๒๕๕๘	แต่เนือ่งจ�ก	สปช.	ได้มมีตเิมือ่วนัที	่๖	กนัย�ยน	๒๕๕๘	ไม่รบัร่�งรฐัธรรมนญู

ที่คณะกรรม�ธิก�รยกร่�งรัฐธรรมนูญเสนอ	จึงทำ�ให้	สปช.	สิ้นสุดลง	และมีผลให้	Road	Map	ระยะที่	๒	และ 

ระยะที่	 ๓	 ของรัฐบ�ลต้องขย�ยออกไปจ�กเดิม	 ทั้งนี้	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดกรอบระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น 

ต�ม	 Road	Map	 ใหม่	 โดยได้มีก�รจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 และคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่	 เมื่อวันที่	 ๕	 ตุล�คม	 ๒๕๕๘	พร้อมทั้งกำ�หนดขั้นตอนและกรอบระยะเวล�ในก�รร่�ง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้เป็น	 ๔	 ช่วง	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รยกร่�งรัฐธรรมนูญ	 ๒)	 ก�รทำ�ประช�มติ	 ๓)	 ก�รพิจ�รณ� 

ออกกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญ	และ	๔)	ก�รจัดก�รเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบ�ลใหม่ภ�ยในปี	๒๕๖๐	

 แนวนโยบายของรัฐบาล

	 ในก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	รฐับ�ลได้ให้คว�มสำ�คญัในก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ให้มกี�รปฏริปูในด้�นต่�ง	ๆ  

จัดระเบียบสังคม	 ส่งเสริมคว�มส�มัคคี	 และคว�มสม�นฉันท์ของคนในช�ติ	 น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงม�เป็นปรัชญ�นำ�ท�งเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่	“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	 โดยมุ่งหวังให้สังคมมีคว�มสงบ

เรียบร้อย	 มีคว�มปรองดองสม�นฉันท์	 ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบที่มีอยู่	 และก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	 

กฎระเบียบให้มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�วะแวดล้อมในปัจจุบัน	 เศรษฐกิจมีคว�มเข้มแข็งและมีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขัน	 มีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นอย่�งทั่วถึง	 มีก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติให้กลับม�มีสภ�พที่ดีขึ้น	

สถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ	 ประช�ชนดำ�เนินชีวิตต�มแนวท�งปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีคุณธรรมและจริยธรรม	และประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประช�คมโลก

	 เพื่อให้บรรลุเจตน�รมณ์ดังกล่�ว	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ๑๑	 ด้�น	 

ซึ่งได้แถลงต่อสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กันย�ยน	 ๒๕๕๗	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ก�รปกป้องและ

เชิดชูสถ�บันพระมห�กษัตริย์	 ๒)	 ก�รรักษ�คว�มมั่นคงของรัฐและก�รต่�งประเทศ	๓)	 ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ของสังคมและก�รสร้�งโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รของรัฐ	 ๔)	 ก�รศึกษ�และเรียนรู้	 ก�รทะนุบำ�รุงศ�สน�	 ศิลปะ 
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(4) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และวัฒนธรรม	๕)	ก�รยกระดับคณุภ�พบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข	และสุขภ�พของประช�ชน	๖)	ก�รเพิ่มศักยภ�พ

ท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 ๗)	 ก�รส่งเสริมบทบ�ทและก�รใช้โอก�สในประช�คมอ�เซียน	 ๘)	 ก�รพัฒน� 

และส่งเสรมิก�รใช้ประโยชน์จ�กวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีก�รวจิยัและพฒัน�	และนวตักรรม	๙)	ก�รรกัษ�คว�มมัน่คง 

ของฐ�นทรัพย�กร	 และก�รสร้�งสมดุลระหว่�งก�รอนุรักษ์กับก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน	 ๑๐)	 ก�รส่งเสริม 

ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่มีธรรม�ภิบ�ลและก�รป้องกันปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบในภ�ครัฐ	

และ	๑๑)	ก�รปรบัปรงุกฎหม�ยและกระบวนก�รยตุธิรรม	พร้อมทัง้แบ่งกลุม่ง�นเพือ่เป็นแนวท�งก�รบรหิ�รง�น	

จำ�นวน	๖	ด้�น	ได้แก่	ด้�นคว�มมั่นคง	ด้�นเศรษฐกิจ	ด้�นสังคม	ด้�นก�รต่�งประเทศ	ด้�นก�รบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดิน	และด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม

 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีแรก

	 รัฐบ�ลได้จัดตั้งกลไกระดับช�ติเพื่อขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลให้บรรลุเป้�หม�ยและ

วัตถุประสงค์ในรูปแบบของคณะกรรมก�รด้�นต่�ง	 ๆ	 ที่สนับสนุนก�รขับเคลื่อนประเด็นก�รพัฒน�ที่มีลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญสูง	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งบูรณ�ก�รและมีก�รติดต�มและตรวจสอบที่เหม�ะสม	 เช่น	 

คณะกรรมก�รขบัเคลือ่นและเร่งรดัก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล	(กขร.)	ทำ�หน้�ทีต่ดิต�มและขบัเคลือ่น 

ก�รดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�รต่�ง	 ๆ	 ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลและข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรี	 

คณะกรรมก�รติดต�มและตรวจสอบก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ครัฐ	 (คตร.)	 ทำ�หน้�ที่ติดต�มและตรวจสอบ 

ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ครฐัให้เป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส	และถกูต้อง	นอกจ�กนี	้รฐับ�ลได้แต่งตัง้คณะกรรมก�ร

ระดับช�ติเพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รพัฒน�ในด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 

คณะกรรมก�รรัฐมนตรีด้�นเศรษฐกิจ	 (รศก.)	คณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	

(กพข.)	 คณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	 (กรอ.)	 คณะกรรมก�รขับเคลื่อน

ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจและก�รลงทุนของประเทศ	คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.)	

คณะกรรมก�รพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รขนส่งสนิค้�และบรกิ�รของประเทศ	(กบส.)	คณะกรรมก�รส่งเสรมิ

ก�รลงทนุ	คณะกรรมก�รพฒัน�พืน้ทีบ่รเิวณช�ยฝ่ังทะเลตะวนัออก	(กพอ.)	คณะกรรมก�รเพือ่ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื	

(กพย.)	คณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	

และคณะกรรมก�รนโยบ�ยและพัฒน�ก�รศึกษ�

 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในช่วงปีแรก

	 ในช่วงปีแรกเป็นช่วงทีร่ฐับ�ลต้องเผชญิกบัสถ�นก�รณ์ทีก่ดดนัทัง้จ�กปัจจยัภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ	

เช่น	ปัญห�จ�กประช�ชนและภ�คธรุกจิเอกชนข�ดคว�มเชือ่มัน่ในสถ�นก�รณ์เศรษฐกจิ	สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ

ท�งก�รเมอืง	คว�มขดัแย้งของคนในช�ต	ิปัญห�คอร์รปัชนั	ปัญห�ก�รทำ�ผดิกฎหม�ยทีเ่รือ้รงัม�น�น	และปัญห�

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รส่งออกของไทย	แต่รัฐบ�ลได้มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และระดมสรรพกำ�ลัง

ต่�ง	ๆ	 ในก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศ	ภ�ยใต้หลักก�ร	“ทำาก่อน ทำาจริง ทำาทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”  

โดยได้ดำ�เนินก�รต�ม	Road	Map	ที่	คสช.	ได้กำ�หนดไว้	และขับเคลื่อนแนวนโยบ�ยรัฐบ�ล	๑๑	ด้�น	รวมทั้ง 

มุง่เน้นก�รแก้ไขปัญห�เร่งด่วนและว�งร�กฐ�นก�รพฒัน�ประเทศ	ซึง่ส�ม�รถแบ่งก�รดำ�เนนิง�นเป็น	๔	ด้�นหลกั 

ได้แก่	๑)	การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	โดยก�รฟื้นฟูคว�มเชื่อมั่นภ�คครัวเรือน	

นกัท่องเทีย่ว	และนกัลงทนุต่�งช�ต	ิก�รชีแ้จงทำ�คว�มเข้�ใจกบัน�น�ประเทศ	และก�รเร่งรดัอดัฉดีเมด็เงนิภ�ครฐั 

เข้�สู่ระบบเศรษฐกิจ	 รวมทั้งก�รดำ�เนินม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนของเกษตรกร	 

ผู้มีร�ยได้น้อย	 และผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 และสนับสนุนก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจ	 ๒)	การแก้ไขปัญหาที่สั่งสม

คั่งค้างมายาวนาน	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 และต้องได้รับก�รแก้ปัญห�โดยด่วน	 เช่น	 ปัญห�

ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ปัญห�ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	 ปัญห�ก�รค้�มนุษย์	 ปัญห�ก�รกำ�กับดูแล



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(5)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

คว�มปลอดภัยด้�นก�รบิน	 ปัญห�ย�เสพติด	 ปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ไม้และพื้นที่ส�ธ�รณะ	 ปัญห�ก�รค้�

ง�ช้�งที่ผิดกฎหม�ย	 และปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ๓)	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

โดยเฉพ�ะก�รแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของเกษตรกรผู้มีร�ยได้น้อยทั้งจ�กร�ค�สินค้�ตกตำ่�และผลิตภ�พ 

ก�รผลติตำ�่	และผูป้ระกอบก�ร	SMEs	ก�รแก้ไขปัญห�ภยัแล้งในปี	๒๕๕๘	ทีม่คีว�มรนุแรงม�กกว่�ปีก่อน	ๆ 	และ

ก�รแก้ไขปัญห�และบรรเท�คว�มเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์ว�งระเบิดที่แยกร�ชประสงค์	

และ	 ๔)	 การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งรวมถึงการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ	 เช่น	 

ก�รปฏริปูก�รศกึษ�และก�รพฒัน�ทกัษะฝีมอืเพือ่พฒัน�ทนุมนษุย์และสร้�งโอก�สในก�รทีจ่ะได้รบัผลตอบแทน

สูงขึ้น	ก�รสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ก�รพัฒน�โครงสร้�ง 

พืน้ฐ�นด้�นคมน�คมขนส่ง	ก�รพฒัน�พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษต�มแนวช�ยแดน	ก�รพฒัน�คลสัเตอร์อตุส�หกรรม	

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจดิจิทัล	 ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	 ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่เกษตรกรรม	 และก�รแก้ไขกฎหม�ย	 

กฎระเบียบให้มีคว�มทันสมัยสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	ทั้งนี้	 เพื่อสร้�งพื้นฐ�นที่มั่นคงและมีเสถียรภ�พ

ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะย�ว

	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญของรัฐบ�ลในช่วงปีแรก	 เช่น	 ๑)	การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกิจนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	 ผลจ�กก�รดำ�เนินก�ร 

ต�ม	Road	Map	เพือ่ให้สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมอืงกลบัเข้�สูภ่�วะปกต	ิและก�รชีแ้จงทำ�คว�มเข้�ใจกบัน�น�ประเทศ 

ส�ม�รถฟื้นฟูคว�มเชื่อมั่นของภ�คครัวเรือน	ภ�คธุรกิจนักลงทุน	และนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ	รวมทั้งเวทีก�รเมือง

ระหว่�งประเทศได้อย่�งชัดเจน	โดยในด้านความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน	ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภ�วะ

เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจ�กระดับ	๕๗.๗	ในเดือนเมษ�ยน	๒๕๕๗	ม�อยู่ที่ระดับ	๖๑.๕	ในเดือนกันย�ยน	

๒๕๕๘	ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ	ปรับตัวดีขึ้นจ�กระดับ	๔๔.๓	ในเดือนเมษ�ยน	๒๕๕๗	ม�อยู่ที่ระดับ	

๔๖.๔	 ในเดือนกันย�ยน	๒๕๕๘	 เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว	 สะท้อนจ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยว 

ที่ปรับตัวดีขึ้นจ�กก�รลดลงร้อยละ	 ๖.๕	 และร้อยละ	 ๑๐.๐	 ในครึ่งแรก	 และในไตรม�สที่ส�มของปี	 ๒๕๕๗	 

ต�มลำ�ดับ	 เป็นก�รกลับม�ขย�ยตัวร้อยละ	 ๗.๓	 ในไตรม�สสุดท้�ยของปี	 ๒๕๕๗	 ก่อนที่จะขย�ยตัวเร่งขึ้น 

เป็นร้อยละ	๒๒.๘	ในไตรม�สแรก	และร้อยละ	๓๖.๙	ในไตรม�สทีส่องของปี	๒๕๕๘	ต�มลำ�ดบั	ในด้านความเชือ่มัน่ 

จากเวทเีศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ	ประเทศต่�ง	ๆ 	มคีว�มเข้�ใจถงึคว�มจำ�เป็นในก�รเข้�ม�บรหิ�ร 

ประเทศและคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ของรัฐบ�ล	 รวมทั้งก�รให้ก�รยอมรับและมีท่�ทีที่ดีขึ้น	 สะท้อน

จ�กก�รประชุมสหประช�ช�ติระดับผู้นำ�เพื่อรับรองว�ระก�รพัฒน�ภ�ยหลังป	ี ๒๐๑๕	 และก�รประชุมสมัชช�

สหประช�ช�ติสมัยส�มัญ	ครั้งที่	๗๐	ซึ่งประเทศไทยได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นประธ�นกลุ่ม	G77	ซึ่งเป็นองค์กร

ระหว่�งรัฐบ�ลของประเทศกำ�ลังพัฒน�	๑๓๔	ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหประช�ช�ติ	นับเป็นครั้งแรกที่ไทยดำ�รง

ตำ�แหน่งดังกล่�วหลังเป็นสม�ชิกร่วมก่อตั้ง	G77	ม�ตั้งแต่ปี	๒๕๐๗		๒)	การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สามารถกลับมา 

ฟื้นตัวและมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น	 โดยก�รเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภ�ครัฐเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจ	 และดำ�เนิน

ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนของเกษตรกร	 ผู้มีร�ยได้น้อย	 และผู้ประกอบก�ร	 SMEs	

ผลจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รที่สำ�คัญของภ�ครัฐดังกล่�ว	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญ�ณก�รฟื้นตัวในปล�ย

ไตรม�สที่สองของปี	 ๒๕๕๗	 และขย�ยตัวดีขึ้นต�มลำ�ดับ	 อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจเร่งขึ้นจ�กก�รลดลง 

ร้อยละ	๐.๐๕	ในครึง่แรกของปี	๒๕๕๗	เป็นก�รขย�ยตวัร้อยละ	๑.๘	ในครึง่หลงัของปี	๒๕๕๗	ก่อนทีจ่ะขย�ยตวั 

เร่งขึ้นเป็นร้อยละ	๓.๓	ในช่วง	๙	เดือนแรกของปี	๒๕๕๘	เทียบกับก�รขย�ยตัวร้อยละ	๐.๒	ในช่วง	๙	เดือนแรก

ของปี	๒๕๕๗	ในขณะทีอ่งค์ประกอบหลกัท�งเศรษฐกจิทีเ่คยอยูใ่นภ�วะหดตวัเกอืบทัง้หมดในช่วงของสถ�นก�รณ์

คว�มไม่สงบท�งก�รเมืองเริ่มกลับม�ขย�ยตัว	โดยในไตรม�สที่สองของปี	๒๕๕๗	ก�รบริโภคภ�คเอกชนกลับม�

ขย�ยตวัเป็นครัง้แรกหลงัจ�กหดตวัต่อเนือ่ง	๓	ไตรม�ส	ในไตรม�สทีส่�มของปี	๒๕๕๗	ก�รลงทนุภ�คเอกชนและ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

ก�รลงทุนภ�ครัฐเริ่มกลับม�ขย�ยตัวหลังจ�กหดตัวต่อเนื่อง	๓	ไตรม�ส	และ	๔	ไตรม�ส	ต�มลำ�ดับ	ในขณะที ่

จำ�นวนนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงและต่อเนื่องในช่วงสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง 

กลบัม�ขย�ยตวัในช่วงไตรม�สทีส่ีข่องปี	๒๕๕๗	เป็นครัง้แรก	หลงัจ�กหดตวัต่อเนือ่ง	๓	ไตรม�ส	ส่งผลให้ก�รส่งออก 

บริก�รและส�ข�โรงแรมและภัตต�ค�รเริ่มกลับม�ขย�ยตัว	 โดยรวมในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ และ 

ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘	 เครื่องยนต์หลักท�งเศรษฐกิจสำ�คัญ	 ๆ	 ส�ม�รถกลับม�ขย�ยตัวได้เกือบครบ 

ทุกองค์ประกอบ

	 ในช่วงปีแรก	รฐับ�ลได้เริม่ว�งร�กฐ�นก�รพฒัน�ประเทศในระยะย�ว	โดยได้จดัทำ�ยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน� 

ในด้�นต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ	 ระยะ	 ๘	 ปี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๕)	 เพื่อว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นขนส่งให้ส�ม�รถสนับสนุนก�รเพิ่ม 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศในระยะย�ว	 ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 ระยะ	 ๗	 ปี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	 และยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�	 ระยะ	 ๑๒	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 

ในส่วนของก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษมีคว�มชัดเจนในเรื่องก�รกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ใน	 ๑๐	 พื้นที่	 

สทิธปิระโยชน์ก�รลงทนุและก�รบรหิ�รจดัก�รด้�นแรงง�น	และก�รกำ�หนดกจิก�รเป้�หม�ย	รวมทัง้ก�รกำ�หนด

แผนง�นและโครงก�รด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รพัฒน�ด่�นศุลก�กร	 นอกจ�กนั้น	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดให ้

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวนโยบ�ยหนึ่งที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 

โดยในช่วงปีแรกได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รเตรียมก�รด้�นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อให้มีกลไก 

ในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจดิจิทัลไปจนกว่�ร่�งพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ	พ.ศ.	....	จะมีผลใช้บังคับ	

 ช่วงปีที่สอง (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 ในช่วงปีที่สองของก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รต�ม	Road	Map	ที่	คสช.	กำ�หนดไว้ 

อย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่	๒	ของ	Road	Map	โดยคณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญได้ยกร่�งรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พ.ศ.	....	แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนเมษ�ยน	๒๕๕๙	และร่�งรฐัธรรมนญูดงักล่�วได้ผ่�นประช�มติ	

เมือ่วนัที	่๗	สงิห�คม	๒๕๕๙	โดยขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของก�รออกกฎหม�ยประกอบรฐัธรรมนญูซึง่ค�ดว่�จะแล้วเสรจ็

ในเดือนกุมภ�พันธ์	๒๕๖๐	ก่อนที่จะมีก�รจัดก�รเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบ�ลใหม่ในปี	๒๕๖๐	
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(7)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 รัฐบ�ลยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขปัญห�ที่สั่งสมคั่งค้�งม�ย�วน�น	 ก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�	 

และก�รว�งร�กฐ�นก�รพฒัน�ประเทศในระยะย�ว	ซึง่เป็นก�รดำ�เนนิก�รต่อเนือ่งจ�กช่วงปีแรก	โดยในช่วงปีทีส่อง 

รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 เพื่อเป็นแผนแม่บทที่กำ�หนด 

เป้�หม�ยอน�คตประเทศในระยะย�ว	และว�งแนวท�งก�รพฒัน�หลกั	ๆ 	ทีต้่องดำ�เนนิก�รเพือ่จะนำ�ไปสูเ่ป้�หม�ย 

อน�คตของประเทศที่ว�งไว้	 เพื่อเป็นกรอบที่ช่วยกำ�กับให้ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศในมิติต่�ง	 ๆ	 

มกี�รบรูณ�ก�รกนั	โดยมแีผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	เป็นเครือ่งมอื 

หรือกลไกที่ถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์ช�ติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	สู่ก�รปฏิบัติ	เพื่อให้ก�รพัฒน�ประเทศไทย

มีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	

	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ผลักดันขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ	 ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ด้�นคมน�คมขนส่ง	 ก�รลงทุนในก�รวิจัยและพัฒน�	 ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้งก�รสร้�ง

โอก�สก�รพัฒน�และก�รใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒน�ด้�นสังคมเพื่อปรับโครงสร้�งประเทศไทย 

ไปสู่ประเทศไทย	 ๔.๐	 ที่ขับเคลื่อนด้วยคว�มรู้และนวัตกรรม	 และก�รพัฒน�โดยรวมสอดคล้องกับเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	รวมทั้งได้กำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุน 

เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 (Super	 Cluster)	 เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มีก�รลงทุน 

ในอตุส�หกรรมและพืน้ทีเ่ป้�หม�ยทีเ่ป็นก�รสร้�งฐ�นอตุส�หกรรมแห่งอน�คต	และนโยบ�ย	Double	S-Curve	 

[๑๐	อุตส�หกรรมเป้�หม�ย	ประกอบด้วย	กลุ่ม	๕	อุตส�หกรรมปัจจุบัน	และกลุ่ม	๕	อุตส�หกรรมในอน�คต	 

(New	 S-Curve)]	 ซึ่งเป็นก�รสนับสนุนให้เกิดก�รลงทุนในประเทศ	 เพื่อให้ประเทศไทยก้�วไปสู่ประเทศ 

ที่พัฒน�แล้ว

	 กลไกก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ลในช่วงปีที่สอง	 ยังคงขับเคลื่อนผ่�นกลไกระดับช�ติที่ได้มีก�รแต่งตั้ง 

ในช่วงปีแรกในรูปแบบของคณะกรรมก�รด้�นต่�ง	 ๆ	 ที่สนับสนุนก�รขับเคลื่อนประเด็นก�รพัฒน�ที่มีลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญสูง	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งบูรณ�ก�รและมีก�รติดต�มและตรวจสอบที่เหม�ะสม	 และเพื่อให ้

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ลและประเด็นก�รปฏิรูปประเทศไปสู่ก�รปฏิบัติมีทิศท�งและจุดเน้นที่เป็นลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญที่ชัดเจนและมีก�รดำ�เนินง�นของส่วนต่�ง	 ๆ	 ที่รับผิดชอบอย่�งสอดคล้องกัน	 ในช่วงปีที่สอง	 

รัฐบ�ลได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับช�ติเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ๑)	คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดิน (กขป.) จำานวน ๖ คณะ	 เพื่อจัดทำ�นโยบ�ยและดำ�เนินก�รเพื่อขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติง�น 

ใน	๖	กลุม่ประเดน็และว�ระเพือ่ก�รพฒัน�	ซึง่แต่ละคณะมรีองน�ยกรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้�ทีป่ระธ�นแทนน�ยกรฐัมนตร ี

ประกอบด้วย	คณะที่ ๑	ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และระบบก�รศึกษ�	คณะที่ ๒	ด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเงิน	

ก�รคลัง	ก�รลงทุนภ�ครัฐ	และโครงสร้�งพื้นฐ�น	คณะที่ ๓	ด้�นระบบร�ชก�ร	กฎหม�ย	กระบวนก�รยุติธรรม	

และสร้�งคว�มปรองดองสม�นฉันท์	คณะที่ ๔	ด้�นส�ธ�รณสุข	คณะที่ ๕	ด้�นคว�มมั่นคง	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�	

ก�รเกษตร	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	และเรื่องที่เป็นว�ระเร่งด่วนและก�รแก้ไขปัญห�ก�รดำ�เนินก�ร

ต�มพนัธกรณรีะหว่�งประเทศ	และคณะที ่๖	ด้�นก�รท่องเทีย่ว	วฒันธรรม	และก�รกฬี�	และ	๒)	คณะกรรมการ

ประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 (สนช.)	 และสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูป

ประเทศ	(สปท.)	ทีเ่กีย่วกบัก�รปฏริปูประเทศ	มคีว�มสอดประส�นและจดุเน้นร่วมกนั	และเกดิผลสมัฤทธิไ์ด้จรงิจงั

	 ผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลในรอบปีที่	 ๒	 แบ่งเป็น	 ๒	 ส่วน	ส่วนแรก	 คือ	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็น

ประเดน็จดุเน้นสำ�คญัของรฐับ�ลและก�รแก้ไขปัญห�เร่งด่วนของประเทศ	และส่วนทีส่อง	คอื	ผลก�รดำ�เนนิง�น 

ต�มแนวนโยบ�ยรัฐบ�ล	๑๑	ด้�น	สรุปได้ดังนี้
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(8) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๓.	 ผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็นประเด็นจุดเน้นสำ�คัญของรัฐบ�ลและก�รแก้ไขปัญห�	

เร่งด่วนของประเทศ	ในช่วงปีที่สอง

	 ก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลที่เป็นประเด็นจุดเน้นสำ�คัญและก�รแก้ไขปัญห�เร่งด่วนของประเทศ 

ในช่วงปีทีส่อง	ส�ม�รถแบ่งก�รดำ�เนนิง�นออกเป็น	๔	ด้�นหลกั	ได้แก่	๑)	การสนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

และการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 โดยก�รดำ�เนินม�ตรก�รท�งเศรษฐกิจสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	 ๆ	 

เช่น	 เกษตรกรและผู้มีร�ยได้น้อย	 ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 และเศรษฐกิจฐ�นร�ก	 ก�รเร่งรัดก�รเบิกจ่�ย 

งบประม�ณและก�รจัดทำ�งบประม�ณในลักษณะบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์	 และก�รเร่งรัดก�รลงทุนที่สำ�คัญ 

ของภ�ครัฐ	๒)	การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง	โดยดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�จ�กปีแรก	เช่น	ก�รแก้ไขข้อบกพร่อง

ด้�นก�รบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นขององค์ก�รก�รบินระหว่�งประเทศ	 ก�รป้องกัน 

และแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนษุย์และก�รทำ�ประมงผดิกฎหม�ย	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	 ก�รแก้ไขปัญห�ที่ดินทำ�กิน	 ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ไม้	 

และก�รจัดก�รขยะมูลฝอยและของเสียอันตร�ย	 ๓)	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 โดยเฉพ�ะก�รแก้ไขปัญห� 

ภัยแล้งในปี	๒๕๕๘	และก�รแก้ไขปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	และ	๔)	การวางรากฐาน 

การพฒันาประเทศในระยะยาว	โดยก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์ช�ต	ิ๒๐	ปี	เพือ่เป็นกรอบก�รพฒัน�ประเทศในระยะย�ว 

และได้มีก�รปรับปรุงและปรับโครงสร้�งปัจจัยพื้นฐ�นสำ�คัญในด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งในด้�นก�รลงทุนในก�รวิจัย 

และพัฒน�	 ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	 ก�รพัฒน�พื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษต�มแนวช�ยแดน	 และก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อสร้�งพื้นฐ�นที่มั่นคงและมีเสถียรภ�พของเศรษฐกิจ 

และสังคมไทยในระยะย�ว	

 ๓.๑ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

  ๓.๑.๑ ดำาเนนิมาตรการทางเศรษฐกจิเพือ่ดแูลเกษตรกรและผูม้รีายได้น้อย และผูป้ระกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินม�ตรก�รกระตุ ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเท� 

คว�มเดือดร้อนของเกษตรกร	ผู้มีร�ยได้น้อย	และผู้ประกอบก�ร	SMEs	และสนับสนุนก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจ

อย่�งต่อเนื่อง	ดังนี้

	 	 	 (๑) มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรและผูม้รีายได้น้อย	ประกอบด้วย	โครงการแก้ปัญหา

หนีส้นิของเกษตรกรรายย่อย	โดยธน�ค�รเพือ่ก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	(ธ.ก.ส.)	(ระยะเวล�ดำ�เนนิง�น 

ตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษ�ยน	 ๒๕๕๘-๓๑	 มีน�คม	 ๒๕๕๙)	 มีกรอบวงเงิน	 ๑๑๖,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ประกอบด้วย	 

๓	โครงก�รย่อย	ได้แก่	โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน ธ.ก.ส.	วงเงิน	๔,๐๐๐	ล้�นบ�ท	ได้ดำ�เนินก�รปลดเปลื้องหนี ้

ให้ลูกค้�จำ�นวน	๒๘,๖๔๓	ร�ย	คิดเป็นจำ�นวนเงิน	๒,๒๘๙.๘๖	ล้�นบ�ท	 โครงการปรับโครงสร้างหนี้ ธ.ก.ส. 

วงเงิน	๔๘,๐๐๐	ล้�นบ�ท	ได้ดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งหนี้ให้ลูกค้�	จำ�นวน	๒๕๗,๗๔๘	ร�ย	คิดเป็นจำ�นวนเงิน 

๔๒,๑๐๕.๑๗	 ล้�นบ�ท	 และโครงการขยายเวลาชำาระหนี้ ธ.ก.ส.	 วงเงิน	 ๖๔,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ได้ดำ�เนินก�ร 

ขย�ยเวล�ชำ�ระหนีใ้ห้ลกูค้�	จำ�นวน	๔๕๕,๖๕๑	ร�ย	คดิเป็นจำ�นวนเงนิ	๖๓,๗๖๖.๘๗	ล้�นบ�ท	มาตรการช่วยเหลอื 

ผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารออมสิน	 จำ�นวน	 ๓	 โครงก�รย่อย	 ได้แก่	 โครงการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย 

ในการชำาระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ	 (ระยะเวล�ดำ�เนินง�นภ�ยในเดือนมีน�คม	๒๕๕๙)	 โดยให้สินเชื่อ 

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ร�ยย่อยในก�รชำ�ระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ	 และจำ�กัดวงเงินกู ้ต่อร�ยไม่เกิน	 

๕๐๐,๐๐๐	บ�ท	กรอบวงเงนิ	๕๐๐	ล้�นบ�ท	ทัง้นี	้เมือ่สิน้สดุโครงก�ร	ธน�ค�รออมสนิได้อนมุตัสินิเชือ่เพือ่ช่วยเหลอื 

ลกูหนีร้�ยย่อยจำ�นวน	๑๓	ร�ย	วงเงนิรวม	๓.๙	ล้�นบ�ท	มาตรการแก้ปัญหาหนีค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา 

(ระยะเวล�ดำ�เนินง�นตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎ�คม	๒๕๕๘-๓๑	มีน�คม	๒๕๕๙)	เพื่อแก้ไขปัญห�ให้แก่กลุ่มลูกหนี้
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(9)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ที่เป็นข้�ร�ชก�รครูที่ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีและมีปัญห�เรื่องก�รผ่อนชำ�ระ	 รวมทั้งลดภ�ระก�รผ่อนชำ�ระเงินกู ้

ให้แก่ลูกหนี้ชั้นด	ี โดยไม่จำ�กัดวงเงิน	 ทั้งนี้	 เมื่อสิ้นสุดม�ตรก�ร	 (วันที	่ ๓๑	 สิงห�คม	๒๕๕๙)	 ธน�ค�รออมสิน 

ได้อนุมัติพักชำ�ระหนี้ให้กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นข้�ร�ชก�รครู	จำ�นวน	๒๙,๔๔๙	ร�ย	วงเงินรวม	๔๔,๒๒๖.๒๕	ล้�นบ�ท	

และมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคาร (พักชำาระหนี้)	 (ระยะเวล�ดำ�เนินง�นภ�ยในเดือน

มนี�คม	๒๕๕๙)	เพือ่บรรเท�คว�มเดอืดร้อนให้แก่ลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กภ�วะเศรษฐกจิ	ภ�ระหนีค้รวัเรอืน

และภยัธรรมช�ต	ิทีม่วีงเงนิกูไ้ม่เกนิ	๕๐	ล้�นบ�ท	ทัง้นี้	เมือ่สิน้สดุม�ตรก�ร	ธน�ค�รออมสนิได้พกัชำ�ระหนีใ้ห้แก่

ลูกหนี้	จำ�นวน	๔๗,๒๐๙	ร�ย	วงเงิน	๒๔,๕๗๐	ล้�นบ�ท	

	 	 	 (๒) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 ประกอบด้วย 

๓	 ม�ตรก�รย่อย	 ได้แก่	มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล โดยจัดสรรเงินงบประม�ณให้ตำ�บลละ	 

๕	ล้�นบ�ท	ให้แก่	๗,๒๕๕	ตำ�บลทั่วประเทศ	ทั้งนี้	ได้สิ้นสุดก�รดำ�เนินม�ตรก�ร	เมื่อวันที่	๓๑	มีน�คม	๒๕๕๙	

โดยได้จัดสรรงบประม�ณให้กระทรวงมห�ดไทย	 (จังหวัด)	 แล้ว	 จำ�นวน	๓๖,๔๓๖	 ล้�นบ�ท	 มีก�รก่อหนี้แล้ว	

จำ�นวน	๓๔,๕๑๔	 ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	๙๔.๗๓	 และเบิกจ�่ยแล้ว	 จำ�นวน	๓๓,๘๙๐	 ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	

๙๓.๐๑		มาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ	ภ�ยใต้กรอบวงเงนิรวม	๔๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท 

ร�ยก�รละไม่เกิน	 ๑	 ล้�นบ�ท	 ทั้งนี้	 ได้สิ้นสุดก�รดำ�เนินม�ตรก�ร	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มีน�คม	 ๒๕๕๙	 ได้จัดสรร 

งบประม�ณแล้ว	จำ�นวน	๓๙,๗๙๔	ล้�นบ�ท	เบกิจ่�ยแล้ว	๓๔,๗๓๒	ล้�นบ�ท	หรอืร้อยละ	๙๑.๗๑		มกี�รก่อหนีแ้ล้ว 

จำ�นวน	 ๓๕,๓๑๕	 ล้�นบ�ท	 หรือร้อยละ	 ๙๓.๒๕	 	 และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน  

โดยให้ธน�ค�รออมสนิและ	ธ.ก.ส.	สนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ�่เป็นระยะเวล�	๗	ปี	แก่กองทนุหมูบ้่�นทีม่ศีกัยภ�พ 

กองทนุละไม่เกนิ	๑	ล้�นบ�ท	วงเงนิรวม	๖๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท	เมือ่สิน้สดุก�รดำ�เนนิม�ตรก�ร	เมือ่วนัที	่๓๑	มนี�คม	๒๕๕๙ 

ธน�ค�รออมสิน	และ	ธ.ก.ส.	อนุมัติสินเชื่อแล้ว	จำ�นวน	๔๔.๘๑๖	ล้�นบ�ท	ให้กับกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง 

๔๕,๒๕๙	แห่ง

	 	 	 (๓) มาตรการช ่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัแล้งและมาตรการเพิม่ขดีความสามารถ 

ภาคการเกษตรโดย ธ.ก.ส.	ประกอบด้วย	๓	ม�ตรก�รย่อย	

ได้แก่	 โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ

จำาเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  

(วงเงินรวม	 ๖,๐๐๐	 ล ้�นบ�ท)	 โดยให ้สินเชื่อ 

ไม่เกิน	 ๑๒,๐๐๐	 บ�ทต่อร�ย	 กำ�หนดชำ�ระคืน 

เงินกู ้ ไม ่ เกิน	 ๑๒	 เดือน	 อัตร�ดอกเบี้ ย เงินกู  ้

ร้อยละ	 ๐	 ต่อปี	 ในระยะเวล�	 ๖	 เดือนแรก	 และตั้งแต่เดือนที่	 ๗-๑๒	 คิดอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	 ๔	 ต่อปี 

สำ�หรับเกษตรกรลูกค้�ร�ยย่อยของ	 ธ.ก.ส.	 ทั่วประเทศ	 จำ�นวน	 ๕๐๐,๐๐๐	 ร�ย	 ซึ่งมีวงเงินกู้ต่อร�ยรวมกัน 

ไม่เกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บ�ท	ณ	วนัที	่๖	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	ธ.ก.ส.	เบกิจ่�ยเงนิกูแ้ล้ว	๑,๙๒๐	ล้�นบ�ท	ให้แก่เกษตรกร

จำ�นวน	๑๖๒,๔๙๐	ร�ย	โครงการสินเชื่อ ๑ ตำาบล ๑ SMEs เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย 

(วงเงนิสนิเชือ่รวม	๗๒,๐๐๐	ล้�นบ�ท)	โดยจดัสรรสนิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบก�ร	SMEs	ภ�คก�รเกษตร	ประกอบด้วย 

ผู้ประกอบก�รร�ยคน	วิส�หกิจชุมชน	สหกรณ์ก�รเกษตร	หรือบริษัทชุมชน	จำ�นวน	๗,๒๐๐	ร�ย	โดย	ธ.ก.ส.	 

ให้สินเชื่อระยะเวล�เงินกู้ไม่เกิน	๑๐	ปี	 ในอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	๔	ต่อปี	 เป็นเวล�ไม่เกิน	๗	ปี	และปีที่	๘-๑๐	

อัตร�ดอกเบี้ยปกติต�มชั้นลูกค้�	 วงเงินกู้ไม่เกิน	 ๒๐	 ล้�นบ�ทต่อร�ย	ณ	 วันที่	 ๖	 กรกฎ�คม	 ๒๕๕๙	 ธ.ก.ส.	 

เบิกจ่�ยเงินกู้แล้ว	 ๙,๙๐๑	 ล้�นบ�ท	 ให้กับ	 SMEs	 ภ�คก�รเกษตรจำ�นวน	 ๗,๗๙๒	 ร�ย	 โครงการชุมชน 

ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง	 (วงเงินสินเชื่อรวม	๑๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท)	 สำ�หรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบ 
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(10) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

วิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่นำ้�เจ้�พระย�	และพื้นที่ลุ่มแม่นำ้�แม่กลอง	จำ�นวน	๒๖	จังหวัด	จำ�นวน	๑๐๐,๐๐๐	ร�ย	

กำ�หนดวงเงนิกูก้ลุม่ละไม่เกนิ	๓	ล้�นบ�ท	อตัร�ดอกเบีย้ร้อยละ	๐.๐๑	ต่อปี	กำ�หนดชำ�ระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ	๑๒	เดอืน 

ณ	วันที่	๖	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว	๑๒.๑	ล้�นบ�ท	ให้แก่เกษตรกร	จำ�นวน	๒๑๔	ร�ย

	 	 	 (๔) สร้างความเข้มแขง็ให้แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย 

๒	ม�ตรก�รที่สำ�คัญ	ได้แก่	ม�ตรก�รก�รเงิน	และม�ตรก�รด้�นภ�ษี	ดังนี้

	 	 	 	 (๔.๑)	 มาตรการการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs	 ได้แก่	 โครงการ 

สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs	โดยธน�ค�รออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่� 

ร้อยละ	๐.๑	ต่อปี	แก่ธน�ค�รพ�ณชิย์และสถ�บนัก�รเงนิ 

เฉพ�ะกิจที่เข้�ร่วมโครงก�ร	 และธน�ค�รพ�ณิชย์

และสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจให้คว�มช่วยเหลือแก่ 

ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 เฉพ�ะก�รปล่อยสินเชื่อใหม่	 

ให้สนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบก�ร	SMEs	ณ	วนัที	่	๓๑	สงิห�คม	

๒๕๕๙	 จัดสรรวงเงินครบจำ�นวนแล้ว	 ๑๕๐,๐๐๐	 

ล้�นบ�ท	 ให้แก่ลูกค้�	 SMEs	 จำ�นวน	๒๑,๕๐๔	 ร�ย 

( เฉลี่ยได ้สินเชื่อร�ยละประม�ณ	 ๗	 ล ้�นบ�ท)	 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำ้าประกัน 

สินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่)	 มีวงเงินคำ้�ประกัน	 ๑๐๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ระยะเวล� 

ก�รคำ้�ประกัน	๗	ปี	ณ	วันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙	คำ้�ประกันสินเชื่อแล้ว	จำ�นวน	๙๒,๘๘๙	ล้�นบ�ท	 ให้แก่	

SMEs	จำ�นวน	๒๔,๗๙๗	ร�ย	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า	(Policy	Loan)	วงเงิน	๑๕,๐๐๐	ล้�นบ�ท	ณ	วันที่ 

๑๒	 กันย�ยน	 ๒๕๕๙	 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงก�ร	 ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 

แห่งประเทศไทย	 (ธพว.)	 ได้อนุมัติสินเชื่อแล้วจำ�นวน	๑๒,๑๐๐	ล้�นบ�ท	 ให้แก่ผู้ประกอบก�ร	SMEs	จำ�นวน	

๓,๙๙๗	ร�ย	และคำ�้ประกนัสนิเชือ่แล้วจำ�นวน	๑๑,๒๔๘	ล้�นบ�ท	ให้แก่	SMEs	๓,๙๓๓	ร�ย	โครงการคำา้ประกนั 

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒	วงเงิน	๑๓,๕๐๐	ล้�นบ�ท	ในวันสิ้นสุดโครงก�ร	

(วนัที	่๑๒	กนัย�ยน	๒๕๕๙)	บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุส�หกรรมขน�ดย่อม	(บสย.)	ได้อนมุตัคิำ�้ประกนัสนิเชือ่แล้ว 

๑,๐๙๗	ล้�นบ�ท	ให้แก่ผูป้ระกอบก�ร	Micro	Entrepreneurs	จำ�นวน	๙,๘๙๐	ร�ย	มาตรการสนบัสนนุวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทนุ (Venture Capital)	โดยได้รบัคว�มร่วมมอืจ�กธน�ค�รออมสนิ 

ธพว.	และธน�ค�รกรงุไทย	จำ�กดั	(มห�ชน)	ในก�รจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ	๒,๐๐๐	ล้�นบ�ท	รวม	๖,๐๐๐	ล้�นบ�ท	 

การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)	วงเงินลงทุน	๑๐,๐๐๐-

๒๕,๐๐๐	ล้�นบ�ท	มาตรการสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของประชาชนรายย่อย (สนิเชือ่ Nano-

Finance)	ตัง้แต่วนัที	่๒๖	มกร�คม	๒๕๕๘-สิน้เดอืนสงิห�คม	๒๕๕๙	มกี�รให้สนิเชือ่	๔๐,๕๔๗	ร�ย	เป็นวงเงนิรวม	

๑,๐๕๓.๕๐	ล้�นบ�ท	(วงเงนิเฉลีย่	๒๐,๐๐๐	บ�ทต่อร�ย)	และโครงการคำา้ประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการใหม่ 

และนวัตกรรม (Startup & Innovation)	ณ	วันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙	สถ�บันก�รเงินที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�สินเชื่อเพื่อจะได้นำ�ส่งลูกค้�ให้	บสย.	ดำ�เนินก�รคำ้�ประกันต่อไป

	 	 	 	 (๔.๒)	 มาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs	 ได้แก่	มาตรการ 

ลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบัผูป้ระกอบการ SMEs	เป็นเวล�	๒	รอบระยะเวล�บญัชต่ีอเนือ่งกนั	สำ�หรบั 

รอบระยะเวล�บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่๑	มกร�คม	๒๕๕๘	จนถงึรอบระยะเวล�บญัชวีนัที	่๓๑	ธนัว�คม	๒๕๕๙ 

ทั้งนี้	พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	(ฉบับที่	๖๐๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙ 

ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 เมษ�ยน	 ๒๕๕๙	มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น  
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(11)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

(Startup)	โดยยกเว้นภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลสำ�หรบัผูป้ระกอบก�ร	SMEs	ในอตุส�หกรรมเป้�หม�ยหลกัทีม่ศีกัยภ�พ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพ�ณิชย์ระหว่�งวันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๕๘-๓๑	ธันว�คม	๒๕๕๙	เป็นเวล�	๕	รอบ

ระยะเวล�บัญชีต่อเนื่องกัน	ทั้งนี้	พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	

(ฉบับที่	๖๐๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	เมื่อวันที่	๒๑	เมษ�ยน	๒๕๕๙	มาตรการภาษ ี

เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)	 กำ�หนดสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีให้แก่กิจก�ร 

เงนิร่วมลงทนุสำ�หรบัก�รลงทนุในกจิก�รทีใ่ช้เทคโนโลยหีลกัเป็นฐ�นในก�รประกอบธรุกจิ	ทัง้นี	้พระร�ชกฤษฎกี� 

ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	 (ฉบับที่	 ๕๙๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได้ประก�ศ 

ในร�ชกจิจ�นเุบกษ�แล้ว	เมือ่วนัที	่๒๔	กมุภ�พนัธ์	๒๕๕๙	มาตรการบญัชเีล่มเดยีวและการยกเว้นและลดอตัรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ SMEs	ได้ประก�ศพระร�ชกำ�หนดก�รยกเว้นและสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รเกี่ยวกับ 

ภ�ษีอ�กรต�มประมวลรัษฎ�กร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และพระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วย

ก�รลดอัตร�และยกเว้นรัษฎ�กร	(ฉบับที่	๕๙๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำาบัญชีของ 

SMEs	สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกร�คม	๒๕๕๙	แต่ไม่เกินวันที่	๓๑	ธันว�คม	๒๕๖๑ 

เพื่อช่วยลดภ�ระให้ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 ที่ไม่มีพื้นฐ�นด้�นบัญชีให้ส�ม�รถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย�่งถูกต้อง

ต�มม�ตรฐ�นบญัชแีละกฎหม�ยภ�ษ	ีทัง้นี	้พระร�ชกฤษฎกี�ออกต�มคว�มในประมวลรษัฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้น

รัษฎ�กร	 (ฉบับที่	 ๖๐๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	 เมื่อวันที่	 ๑๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๙	

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม	 โดยเป็นก�รสนับสนุนก�รจัดตั้งกิจก�รที่ทำ�ประโยชน์ให้แก ่

คนในชุมชน	ทั้งนี้	พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	(ฉบับที่	๖๒๑)	

พ.ศ.	๒๕๕๙	 ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	 เมื่อวันที่	 ๓๐	สิงห�คม	๒๕๕๙	และการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รวิจัย

และพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจ�กร้อยละ	๒๐๐	เป็นร้อยละ	๓๐๐	ก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษ ี

สำ�หรับเงินบริจ�คเข้�กองทุนเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�ได้	 ๒	 เท่�	 มีระยะเวล�ก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษ ี

เป็นเวล�	๕	ปี	(วันที่	๑	มกร�คม	๒๕๕๘-๓๑	ธันว�คม	๒๕๖๒)	ทั้งนี้	พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวล

รัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	(ฉบับที่	๕๙๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	เมื่อวันที่	

๒๔	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙

	 	 	 (๕) ดูแลผู ้มีรายได้น้อยทางสังคม	 เช่น	 การจัดหาที่อยู ่อาศัยให้ผู ้มีรายได้น้อย 

อย่างเป็นระบบ	โดยรัฐบ�ลได้มีก�รจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 

ประกอบด้วย	๔	โครงก�ร	ได้แก่	๑)	ก�รแก้ไขปัญห�ชมุชนแออดั	“โครงก�รบ้�นมัน่คง”	๒)	โครงก�รพฒัน�ทีอ่ยูอ่�ศยั 

ชุมชนริมคลอง	๓)	ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตกลุ่มคนไร้บ้�น	และ	๔)	ก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยผู้มีร�ยได้น้อยในชนบท	

“โครงก�รบ้�นพอเพยีงชนบท”	นอกจ�กนี	้รฐับ�ลยงัได้ดำาเนนิโครงการบ้านประชารฐั วงเงนิรวม	๗๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท 

แบ่งเป็น	 ม�ตรก�รสินเชื่อเพื่อพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัย	 (Pre	 Finance)	 วงเงินสินเชื่อ	 ๓๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท

สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์และก�รเคหะแห่งช�ติ	ระยะเวล�กู้เงินไม่เกิน	๒	ปี	และม�ตรก�ร

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย	 (Post	 Finance)	 วงเงินสินเชื่อ	

๔๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ระยะเวล�กู้เงินไม่เกิน	 ๓๐	 ปี	 

แก่ประช�ชนผู ้มีร�ยได้น ้อยที่ไม ่เคยมีกรรมสิทธิ ์

ในทีอ่ยูอ่�ศยัม�ก่อน	(ยกเว้นกรณซ่ีอมแซมและต่อเตมิ) 

ผลก�รดำ�เนินก�ร	 ณ	 วันที่	 ๑๒	 กันย�ยน	 ๒๕๕๙	 

มีดังนี้	 ๑)	 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ได้อนุมัติสินเชื่อ 

Post	Finance	แล้วจำ�นวน	๖,๓๐๑	ร�ย	วงเงนิ	๕,๓๗๒ 
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(12) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ล้�นบ�ท	และ	๒)	ธน�ค�รออมสินได้อนุมัติสินเชื่อ	Pre	Finance	แล้ว	๒	ร�ย	วงเงิน	๖๕	ล้�นบ�ท	และอนุมัติ

สินเชื่อ	Post	Finance	แล้วจำ�นวน	๓,๑๒๔	ร�ย	วงเงิน	๓,๒๕๕	ล้�นบ�ท	การดำาเนินโครงการบ้านประชารัฐ 

บนที่ดินราชพัสดุ	 วงเงินรวม	 ๙,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 แบ่งเป็น	 ม�ตรก�รสินเชื่อเพื่อพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัย	 

(Pre	Finance)	วงเงินสินเชื่อ	๔,๐๐๐	ล้�นบ�ท	สำ�หรับผู้ประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร	และบริษัท	ธน�รักษ์

พัฒน�สินทรัพย์	 จำ�กัด	 ระยะเวล�เงินกู้ไม่เกิน	 ๒	 ปี	 และม�ตรก�รสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัย	 (Post	 Finance)	 

วงเงินสินเชื่อ	 ๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ระยะเวล�กู้เงินไม่เกิน	 ๓๐	 ปี	 สำ�หรับเจ้�หน้�ที่รัฐและประช�ชนที่ไม่เคยมี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อ�ศัยม�ก่อน	 (ร�ยละไม่เกิน	 ๑	 ล้�นบ�ท)	 รวมทั้งผู้ที่ต้องก�รซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อ�ศัย 

ทีป่ลกูสร้�งบนทีด่นิร�ชพสัด	ุ(ร�ยละไม่เกนิ	๕	แสนบ�ท)	การดำาเนนิโครงการบ้านเคหะประชารฐั	เพือ่สนบัสนนุ

สนิเชือ่เงือ่นไขผ่อนปรนให้ประช�ชนผูม้รี�ยได้น้อย	มเีป้�หม�ย	๒๒,๘๘๔	หน่วย	และมยีอดจองแล้ว	๘,๕๓๗	หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ	 ๓๗	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 ๑๕	 กรกฎ�คม	 ๒๕๕๙)	 การดำาเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 

เพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”	 มีระยะเวล�ก�รดำ�เนินโครงก�ร 

ในปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	ประช�กรกลุ่มเป้�หม�ย	๑๖	 ชุมชน	๑,๔๓๓	 ครัวเรือน	 และการดำาเนินโครงการพัฒนา

คณุภาพชวีติกลุม่คนไร้บ้าน	เป็นแผนง�นระยะ	๒	ปี	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๐	ครอบคลมุกลุม่เป้�หม�ย 

จำ�นวน	๖๙๘	ครวัเรอืน	๑,๓๙๕	คน	โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จะดำ�เนนิก�รสร้�งศนูย์คนไร้บ้�น	จำ�นวน	

๒	แห่ง	ในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น	มีกลุ่มเป้�หม�ย	จำ�นวน	๑๕๑	ครัวเรือน

	 	 	 (๖) โครงการเพิม่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารฐั	กองทนุละ 

ไม่เกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 บ�ท	 ภ�ยใต้วงเงินรวม	 ๓๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 เพื่อใช้ในก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ในชุมชน	 เช่น	 ยุ้งฉ�งชุมชน	 โรงต�กพืชผลท�งก�รเกษตร	 โรงสีชุมชน	 โรงง�นผลิตปุ๋ยประจำ�ชุมชน	 ก�รจัดทำ� 

แหล่งเก็บนำ้�ชุมชน	 และเครื่องจักรสำ�หรับแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 ๑	 สิงห�คม	 ๒๕๕๙	 

ได้อนุมัติโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รแล้ว	 จำ�นวน	 ๖๑,๓๒๘	 กองทุน	 เป็นเงินรวม	 ๓๐,๕๙๒	 ล้�นบ�ท	 

โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแล้ว	๒๒,๙๔๔	ล้�นบ�ท	เบิกจ่�ยแล้ว	๒,๕๓๘	ล้�นบ�ท

  ๓.๑.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์	 รัฐบ�ลได้เร่งรัดติดต�มก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งผล 

จ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รเร่งรัดก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณของรัฐบ�ล	 ส่งผลให้อัตร�ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ 

ทั้งจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	งบประม�ณกันไว้เบิกจ่�ยเหลื่อมปี	และงบลงทุน

ของรฐัวสิ�หกจิ	(ไม่ได้เบกิจ่�ยจ�กเงนิงบประม�ณ)	มอีตัร�ก�รเบกิจ่�ยค่อนข้�งสงูคดิเป็นร้อยละ	๘๕.๕๙	ร้อยละ	

๖๙.๙๙	และร้อยละ	๔๒.๖๐	ต�มลำ�ดับ	(วันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๕๘-๓๑	สิงห�คม	๒๕๕๙)	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ลได้ให้

คว�มสำ�คญักบัก�รจดัทำ�งบประม�ณในลกัษณะบรูณ�ก�รเชงิยทุธศ�สตร์เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิง�น

ของรฐับ�ลให้ก�รบรหิ�รงบประม�ณเป็นไปได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	โดยในก�รจดัทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณ	จำ�นวน	๖	ยุทธศ�สตร์	รวมทั้งกำ�หนด

แนวท�งก�รจัดทำ�งบประม�ณและแผนง�นในลักษณะบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์	จำ�นวน	๒๕	แผนง�น	เพื่อเป็น

กลไกขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลให้เกิดผลได้อย�่งเป็นรูปธรรม	 มีประสิทธิภ�พ	 คุ้มค�่	 และไม่ซำ�้ซ้อน	

และให้มีคณะกรรมก�ร	 จำ�นวน	 ๖	 คณะ	 เพื่อพิจ�รณ�จัดทำ�งบประม�ณและกลั่นกรองข้อเสนองบประม�ณ 

ในลักษณะบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์	จำ�นวน	๒๕	แผนง�นดังกล่�ว

  ๓.๑.๓ เร่งรัดการลงทุนที่สำาคัญของภาครัฐ	 ทั้งโครงก�รที่อยู่ภ�ยใต้กรอบงบประม�ณรัฐบ�ล	

และโครงก�รที่อยู่ภ�ยใต้กรอบก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	โดยมีคว�มคืบหน้�และส�ม�รถสนับสนุนก�รขย�ยตัว 

ท�งเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง	จ�กก�รลงทุนภ�ครัฐที่ขย�ยตัวสูงม�ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี	๒๕๕๘	จนถึงครึ่งแรก 

ของปี	 ๒๕๕๙	 โดยในปี	 ๒๕๕๙	 มีโครงก�รลงทุนที่สำ�คัญ	 ๆ	 เช่น	 ๑)	การเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
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(13)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภายใต้แผนปฏบิตักิารด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน 

พ.ศ. ๒๕๕๙	 (Action	 Plan)	 จำ�นวน	๒๐	 โครงก�ร	 

วงเงิน	 ๑.๗๙	 ล้�นล้�นบ�ท	 โดยได้เริ่มดำาเนินการ

ก่อสร้างแล้ว	 จำ�นวน	 ๔	 โครงก�ร	 ได้แก่	 โครงก�ร

รถไฟท�งคู ่ 	 ช ่ ว งชุ มท�งถนนจิ ระ -ขอนแก ่น	

โครงก�รพัฒน�ท่�เทียบเรือช�ยฝั ่ง	 A	 ที่ท ่�เรือ

แหลมฉบัง	 โครงก�รพัฒน�ศูนย์ก�รขนส่งตู ้สินค้�

ท�งรถไฟที่ท ่�เรือแหลมฉบัง	 (ระยะที่ 	 ๑)	 และ

โครงก�รก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ	 ระหว่�งเมือง 

ส�ยพัทย�-ม�บต�พุด	 และการเร่งรัดโครงการที่อยู ่

ระหว่างเตรียมการให้มีความพร้อมสำาหรับการ

ประกวดราคา	 เช่น	 โครงก�รก่อสร้�งท�งหลวงพิเศษ	 

ส�ยบ�งปะอนิ-นครร�ชสมี�	โครงก�รก่อสร้�งท�งหลวง

พิเศษ	 ส�ยบ�งใหญ่-ก�ญจนบุรี	 โครงก�รพัฒน� 

ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ	 ระยะที่	 ๒	 และโครงก�ร

รถไฟฟ้�ส�ยสชีมพ	ูช่วงแคร�ย-มนีบรุ	ีและ	๒)	การเร่งรดั 

การเบิกจ่ายของโครงการลงทุนภาครัฐอื่น ๆ	 เช่น	 

ก�รลงทนุต�มแผนบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ�้	วงเงนิรวม 

๒๔๓,๗๘๙.๘	ล้�นบ�ท	(อตัร�ก�รเบกิจ่�ยอยูท่ีร้่อยละ 

๔๒.๒	ของกรอบวงเงนิทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตั	ิโครงก�ร

พัฒน�ระบบขนส่งท�งถนน	ระยะเร่งด่วน	ของกรมท�งหลวงและกรมท�งหลวงชนบท	ภ�ยใต้แผนง�นโครงก�ร

ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่	๒	วงเงินรวม	๓๙,๔๙๓.๗๓	ล้�นบ�ท	(อัตร�ก�รเบิกจ่�ยอยู่ที่ร้อยละ	๘๘.๐	

ของกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ)	 รวมถึงโครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมที่อยู่ระหว่�งดำ�เนิน

โครงก�ร	(On-going)	วงเงนิรวม	๒๙๗,๑๕๐.๖๓	ล้�นบ�ท	(อตัร�ก�รเบกิจ่�ยอยูท่ีร้่อยละ	๔๘.๗	ของกรอบวงเงนิ 

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ)

	 	 ในส่วนของก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	 รัฐบ�ลได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	

โดยเฉพ�ะก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นหลักของประเทศ	 เช่น	 ด้�นระบบคมน�คมขนส่ง	

ด้�นระบบไฟฟ้�	 ด้�นระบบนำ้�ประป�	 และด้�นระบบก�รสื่อส�ร	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศ

และต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	จึงได้มีนโยบ�ยคู่ขน�นทั้งก�รกำ�กับดูแลให้รัฐวิส�หกิจดำ�เนินก�รลงทุน

ด้วยคว�มโปร่งใส	 พร้อมทั้งมีม�ตรก�รเพื่อเร่งรัดก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	 เช่น	 กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในก�ร

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐวิส�หกิจ	 และก�รมีข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรีในคร�วประชุมคณะรัฐมนตร ี

เมือ่วนัที	่๒๙	มนี�คม	๒๕๕๙	เรือ่ง	ร�ยง�นผลก�รปรบัปรงุงบลงทนุระหว่�งปีของรฐัวสิ�หกจิ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ไตรม�ส	๑	(ตลุ�คม-ธนัว�คม	๒๕๕๘)	ทีใ่ห้หน่วยง�นทีก่ำ�กบัดแูลรฐัวสิ�หกจิเร่งรดัตดิต�มก�รดำ�เนนิง�น 

ของรัฐวิส�หกิจในสังกัด	 ห�กโครงก�รใดพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	 ให้มีก�รทบทวน 

ก�รลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนร�ยละเอียดโครงก�รและหรือนำ�งบลงทุนไปใช้ดำ�เนินโครงก�รสำ�คัญในลำ�ดับถัดไป	

จ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยดังกล่�ว	ส่งผลให้ทั้งปี	๒๕๕๙	(ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุน�ยน	๒๕๕๙)	ค�ดว่�รัฐวิส�หกิจจะมี

ประสิทธิภ�พในก�รเบิกจ่�ยลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ	๘๔	ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	
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(14) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 ผลจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รที่สำ�คัญของภ�ครัฐดังกล่�ว	 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยที่เริ่มส่งสัญญ�ณ

ก�รฟื้นตัวในช่วงปล�ยไตรม�สที่สองของปี	 ๒๕๕๗	 มีก�รขย�ยตัวได้ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ	 โดยในช่วงปีแรกของ 

ก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	อตัร�ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้จ�กก�รลดลงร้อยละ	๐.๐๕	ในช่วงครึง่แรก 

ของปี	 ๒๕๕๗	 เป็นก�รขย�ยตัวร้อยละ	 ๑.๘	 และร้อยละ	 ๒.๘	 ในช่วงครึ่งหลังของปี	 ๒๕๕๗	 และครึ่งแรก 

ของปี	 ๒๕๕๘	 ต�มลำ�ดับ	 และผลจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รท�งเศรษฐกิจอย�่งต่อเนื่องและก�รเร่งรัดก�รลงทุน 

ทีส่ำ�คญัของภ�ครฐัในช่วงปีทีส่องของก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	ส่งผลให้อตัร�ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิเร่งขึน้ 

จ�กก�รขย�ยตัวร้อยละ	 ๒.๘	 ในช่วงครึ่งหลังของปี	 ๒๕๕๘	 เป็นก�รขย�ยตัวร้อยละ	 ๓.๔	 ในช่วงครึ่งแรก 

ของปี	๒๕๕๙	นอกจ�กนี	้ในปี	๒๕๕๙	อนัดบัคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของประเทศไทย	ซึง่จดัโดย	International 

Institute	 for	Management	 Development	 (IMD)	 เลื่อนขึ้นม�อยู่ในอันดับที่	 ๒๘	 ดีขึ้นจ�กอันดับที่	 ๓๐	 

ในปี	๒๕๕๘	เป็นผลจ�กประสิทธิภ�พของภ�ครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นม�กจ�กอันดับที่	๒๗	ในปี	๒๕๕๘	ขึ้นม�อยู่ใน

อันดับที่	 ๒๓	 ในปี	 ๒๕๕๙	 โดยเฉพ�ะด้�นกฎหม�ยและกรอบก�รบริห�รด้�นสังคม	 และก�รปรับตัวดีขึ้นของ 

ตัวชี้วัดด้�นสมรรถนะท�งเศรษฐกิจโดยเฉพ�ะเศรษฐกิจในประเทศ	 และก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งประเทศ	

และเมื่อเปรียบเทียบอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศในอ�เซียน	 ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับที่	๓	รองจ�กส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์และประเทศม�เลเซีย

 ๓.๒ การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง

	 	 รฐับ�ลได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รแก้ไขปัญห�ทีส่ะสมคัง่ค้�งม�ย�วน�น	ปัญห�บ�งเรือ่งได้รบัก�รแก้ไข 

ให้เหน็ผลเป็นรปูธรรมแล้ว	เช่น	ก�รแก้ไขปัญห�ค้�ง�ช้�งทีผ่ดิกฎหม�ย	ซึง่รฐับ�ลได้แก้ไขปัญห�ดงักล่�วจนทำ�ให้

ประเทศไทยรอดพ้นจ�กก�รถกูควำ่�บ�ตรท�งก�รค้�ต�มอนสุญัญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่�

และพืชป่�ที่ใกล้สูญพันธุ์	(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	

and	Flora:	CITES)	ปัญห�บ�งเรือ่งเป็นปัญห�ทีส่ัง่สมและเรือ้รงัม�น�นจงึไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ในระยะเวล�อนัสัน้	

ซึ่งรัฐบ�ลได้เร่งรัดให้มีก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	 โดยมีคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�รม�เป็นลำ�ดับและดำ�เนินก�ร 

ต่อเนือ่งม�ในช่วงปีทีส่อง	เช่น	ก�รแก้ไขข้อบกพร่องด้�นก�รบนิพลเรอืนของประเทศไทยให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ขององค์ก�รก�รบินระหว่�งประเทศ	 ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์และก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	 

ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ	ก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	ก�รแก้ไขปัญห�ทีด่นิทำ�กนิ	

ก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ก�รบกุรกุพืน้ทีป่่�ไม้	ก�รจดัก�รขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตร�ย	และก�รจดัระเบยีบ

รถโดยส�รส�ธ�รณะ	ซึ่งรัฐบ�ลถือว่�มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	

  ๓.๒.๑ แก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ขององค์การการบนิระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)	รฐับ�ลได้แก้ไข

ปัญห�ก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ก�รบินพลเรือนของประเทศไทยให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล	 โดยได้มีก�รดำ�เนินก�ร 

ดังนี้

	 	 	 (๑) แก ้ไขปัญหากฎหมายหลัก	 ประก�ศใช ้พระร�ชกำ�หนดก�รบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑	 ตุล�คม	 ๒๕๕๘	 และจัดตั้งสำ�นักง�นก�รบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย	 (กพท.)	 เพื่อทำ�หน้�ที่ด้�นก�รกำ�กับดูแล	 (Regulator)	 และจัดตั้งกรมท่�อ�ก�ศย�น 

เพือ่ทำ�หน้�ทีด้่�นปฏบิตักิ�ร	(Operator)	รวมทัง้อยูร่ะหว่�งก�รพจิ�รณ�ปรบัปรงุพระร�ชบญัญตักิ�รเดนิอ�ก�ศ	

พ.ศ.	๒๔๙๗	และกฎหม�ยด้�นก�รบินอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหาโครงสร้างด้านการบิน	 ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รแก้ไขปัญห� 

ก�รบนิพลเรอืน	และร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อ	ICAO	องค์ก�รกำ�กบัดแูลคว�มปลอดภยัด้�นก�รบนิแห่งสหภ�พยโุรป 
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(15)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

(European	Aviation	Safety	Agency:	EASA)	และองค์กรหรือหน่วยง�นอื่น	ๆ 	โดยแผนดังกล่�ว	ประกอบด้วย	

๑)	ก�รคดัเลอืกและบรรจบุคุล�กรของ	กพท.	๒)	ก�รฝึกอบรมผูต้รวจสอบคว�มปลอดภยัก�รบนิ	๓)	ก�รตรวจสอบ 

และประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำ�เนินก�รเดินอ�ก�ศใหม่	และ	๔)	คว�มร่วมมือกับต่�งประเทศในก�รปรับปรุง

และยกระดับก�รกำ�กับดูแลคว�มปลอดภัยก�รบินพลเรือนในระยะย�ว

	 	 	 (๓) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาของไทยแก่นานาประเทศ 

โดยแต่งตั้งคณะทำ�ง�นพิเศษเพื่อห�รือกับสำ�นักง�นบริห�รก�รบินแห่งช�ติ	 (Federal	 Aviation	 Administra-

tion:	FAA)	ของสหรัฐอเมริก�	และ	EASA	รวมทั้งได้สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ประเทศต่�ง	ๆ	ซึ่งส่งผลให้	EASA	ไม่

บรรจุประเทศไทยไว้ในร�ยชื่อส�ยก�รบินที่ถูกห้�มดำ�เนินก�รหรือถูกจำ�กัดก�รดำ�เนินก�ร	(Air	Safety	List)	ใน

รอบปล�ยปี	๒๕๕๘	และกล�งปี	๒๕๕๙

  ๓.๒.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำาประมงผิดกฎหมาย

	 	 	 (๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 รัฐบ�ลได้ประก�ศให้ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ 

เป็นว�ระแห่งช�ติตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 และได้ดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อย่�งเข้มข้น 

และต่อเนื่องภ�ยใต้นโยบ�ย	 “ขจัดก�รค้�มนุษย์ให้หมดสิ้น	 (Zero	 Tolerance)”	 โดยมีผลก�รดำ�เนินง�น 

ต�มหลกัม�ตรฐ�นส�กล	๕	ด้�น	(5Ps)	ได้แก่	๑)	ด้านนโยบายและกลไกการขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตั ิ(Policy and 

Implementation)	มีก�รประก�ศและบังคับใช้กฎหม�ยที่สำ�คัญ	เช่น	พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�คดีค้�มนุษย์

พ.ศ.	๒๕๕๙	พระร�ชกำ�หนดก�รประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทัง้ได้จดัทำ�ระบบฐ�นข้อมลูก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รค้�มนษุย์แบบบรูณ�ก�ร	เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและตดิต�มคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนนิคดแีละก�รคุม้ครอง 

ผู้เสียห�ย	๒)	ด้านการดำาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)	ใช้กฎหม�ยเชิงรุกในรูปแบบวิเคร�ะห ์

ข่�วกรองนำ�ก�รปร�บปร�ม	ส่งผลให้ไทยส�ม�รถทล�ยเครอืข่�ยองค์กรอ�ชญ�กรรมข้�มช�ต	ิและตดัก�รไหลเวยีน 

ท�งก�รเงนิของเครอืข่�ยได้ม�กขึน้	นอกจ�กนี	้ได้จดัตัง้สำ�นกัง�นคดค้ี�มนษุย์ในสำ�นกัง�นอยัก�รสงูสดุ	และจดัตัง้ 

แผนกคดีค้�มนุษย์ของศ�ลอ�ญ�	 ทำ�ให้ก�รดำ�เนินคดีเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 

๓)	ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)	 ได้แก่	 ปฏิรูปกระบวนก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์	

เยียวย�และชดเชยคว�มเสียห�ยให้แก่ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์	 และเร่งรัดกระบวนก�รส่งตัวผู้เสียห�ย 

จ�กก�รค้�มนุษย์ที่มีคว�มประสงค์จะกลับคืนสู่ภูมิลำ�เน�ให้เร็วขึ้น	 ๔)	ด้านการป้องกัน (Prevention)	 ได้แก่	

ปฏิรูประบบก�รจดทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วให้สะดวกม�กขึ้น	 เพิ่มจำ�นวนพนักง�นตรวจแรงง�น	 เพื่อให้เป็นไป 

ต�มม�ตรฐ�นขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ	(ILO)	ทีก่ำ�หนดให้มเีจ้�หน้�ที	่๑	คน	ต่อแรงง�น	๑๕,๐๐๐	คน	 

และกำ�หนดม�ตรก�รด้�นก�รป้องกันเพื่อแก้ปัญห�ก�รใช้แรงง�นเด็กในสถ�นประกอบก�รอุตส�หกรรมประมง

และก�รแปรรปูสตัว์นำ�้	๕)	ด้านความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนและระหว่างประเทศ (Partnership)	ได้แก่	ก�รลงน�ม 

ในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ	ผู้ประกอบก�รด้�นอ�ห�รทะเล	องค์กรพัฒน�เอกชน	ประก�ศ

เจตน�รมณ์ร่วมกันในก�รดำ�เนินธุรกรรมให้ถูกต้องต�มพระร�ชกำ�หนดก�รประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และร่วมมือกัน 

ต่อต้�นก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	มีก�รลงน�มในอนุสัญญ�อ�เซียนว่�ด้วยก�รค้�มนุษย์	และสร้�งคว�มร่วมมือ 

ภ�ยใต้กระบวนก�รบ�หลีว่�ด้วยก�รลักลอบขนผู้โยกย้�ยถิ่นฐ�น	 ก�รค้�มนุษย์	 และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องและจริงจังทำ�ให้ก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์ 

มคีว�มคบืหน้�อย่�งม�ก	และได้รบัก�รยอมรบัจ�กต่�งประเทศ	ทำ�ให้ล่�สดุจ�กร�ยง�นก�รค้�มนษุย์	(Trafficking 

in	Persons	Report:	TIP	Report)	ปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้เลือ่นอนัดบัก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนษุย์จ�กระดบั	๓ 

(Tier	3)	ขึ้นม�เป็นระดับ	๒	ที่ต้องจับต�มอง	(Tier	2	Watch	list)
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(16) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๒) แก้ไขปัญหาการทำาประมง 

ผิดกฎหมาย ( I l legal, Unreported and  

Unregulated: IUU)	 เมื่อเดือนเมษ�ยน	 ๒๕๕๘	

กลุ ่มสหภ�พยุโรปได้ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย	 

ซึ่งรัฐบ�ลได้เร ่งแก้ไขปัญห�ดังกล่�วโดยกำ�หนด 

ให้เป็นว�ระแห่งช�ต	ิและมกี�รดำ�เนนิก�รทีส่ำ�คญั	ดงันี้	

ประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

และปรับปรุงกฎหม�ยลำ�ดับรอง	 จำ�นวน	 ๙๑	 ฉบับ 

ประกาศใช ้แผนปฏิบัติการระดับชาติว ่�ด ้วย 

ก�รป้องกนั	ยบัยัง้	และขจดัก�รทำ�ก�รประมงทีผ่ดิกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคมุ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

แผนก�รบริห�รจัดก�รประมงทะเลของประเทศไทย	และประก�ศนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นก�รจัดก�รประมงทะเล	

พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	และแผนก�รควบคุมและตรวจสอบแห่งช�ติ	วางระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 

เร่งรดัก�รจดทะเบยีนเรอืประมงและออกใบอนญุ�ตทำ�ก�รประมง	มเีรอืจดทะเบยีนในระบบทัง้สิน้	๔๙,๗๑๓	ลำ�	

ออกใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมงทั้งสิ้น	๑๑,๒๓๗	ใบ	ออกหนังสือคนประจำ�เรือ	(Seaman	Book)	และติดต�มและ

ควบคมุเรอืประมงขน�ดตัง้แต่	๓๐	ตนักรอสขึน้ไป	จำ�นวน	๕,๙๒๑	ลำ�	ขน�ด	๖๐	ตนักรอสขึน้ไปจำ�นวน	๒,๕๒๙	ลำ� 

ถอนทะเบียนเรือประมงผิดกฎหม�ยจำ�นวน	 ๘,๐๒๔	 ลำ�	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำาประมง  

(VMS Control Center) ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับสำาหรับสัตว์นำ้าที่จับภายในประเทศและสัตว์นำ้า

นำาเข้า และปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง	 โดยบูรณ�ก�รตรวจคุ้มครองแรงง�นในพื้นที่	 ๒๒	 จังหวัด	 

ในเรอืประมงทะเล	จำ�นวน	๔๙๔	ลำ�	ลกูจ้�งเกีย่วข้อง	จำ�นวน	๖,๗๘๕	คน	มกี�รบงัคบัใช้กฎหม�ย	จบักมุผูก้ระทำ�

คว�มผิด	จำ�นวน	๓๖๓	คดี	ผู้ต้องห�	๑,๑๑๖	ร�ย

  ๓.๒.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้ 

ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติคอร์รปัชนัเป็นว�ระแห่งช�ต	ิและได้ดำ�เนนิก�รในเรือ่งดงักล่�วอย่�งจรงิจงั 

และต่อเนือ่ง	โดยได้กำ�หนดให้ปี	๒๕๕๙	เป็น	“ปีแห่งธรรม�ภบิ�ล”	และให้ทกุส่วนร�ชก�รประก�ศใช้หลกัธรรม�ภบิ�ล 

ในก�รดำ�เนินภ�รกิจสำ�คัญของหน่วยง�น	มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญดังนี้

	 	 	 (๑) ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม	 รัฐบ�ลร่วมกับหน่วยง�นและภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 ปลูกฝังและส่งเสริมค่�นิยมก�รรักษ�คว�มด ี

และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและก�รโกงทุกรูปแบบ	ในกลุ่มเป้�หม�ยทุกระดับ	ทุกเพศ	ทุกวัย 

โดยเฉพ�ะในกลุ่มเด็กและเย�วชน	 ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภ�พ	 เช่น	 สนับสนุนโครงก�ร	 “โตไปไม่โกง”	 

ซึง่มุง่จดัทำ�หลกัสตูรเกีย่วกบัก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชนั	สำ�หรบัใช้ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมห�นคร	ตลอดจน 

สนับสนุนก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์ด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของหน่วยง�นภ�ครัฐต่�ง	 ๆ	 

รวมทัง้ก�รขบัเคลือ่นก�รต่อต้�นก�รทจุรติของภ�คแีละองค์กรต่�ง	ๆ 	เช่น	ง�นวนัต่อต้�นคอร์รปัชนัจดัโดยองค์กร

ต่อต้�นคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	และก�รตั้งพิพิธภัณฑ์ต้�นโกง	

	 	 	 (๒) กำาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรับปรุงกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	 รัฐบ�ลได้เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุล�คม	๒๕๕๙-๓๐	กันย�ยน	๒๕๖๔	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	ปี	 

โดยแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๒	มีเป้�หม�ยหลัก	๖	ประก�ร	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	๑๐	ยุทธศ�สตร์	โดยเฉพ�ะ

ยุทธศ�สตร์ที่	๖	ว่�ด้วยเรื่องก�รบริห�รจัดก�รในภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ล 
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(17)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ในสังคมไทย	 ครอบคลุมแนวท�งก�รสร ้�งพลัง 

ก�รขบัเคลือ่นค่�นยิมต่อต้�นก�รทจุรติใน	๓	ด้�น	ทัง้ด้�น 

ก�รปลกูฝัง	ก�รป้องกนั	และก�รปร�บปร�มก�รทจุรติ	

ซึ่งมีส�ระที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิระยะที ่๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ซึ่งมีวิสัยทัศน์	 คือมุ่งพัฒน�	

“ประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต”	 คือ	

มุ ่งพัฒน�ประเทศไทยในอีก	 ๕	 ปีข้�งหน้�	 สู ่ก�ร 

เป็นประเทศที่มีม�ตรฐ�นท�งคุณธรรม	 จริยธรรม	 

สร้�งสังคมไทยที่ไม่เพิกเฉยต่อก�รทุจริตทุกรูปแบบ	 โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 ของสังคม 

พทิกัษ์รกัษ�ผลประโยชน์ของช�ตแิละประช�ชน	พฒัน�ประเทศไทยให้มศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูใินด้�นคว�มโปร่งใส 

ทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล	

	 	 	 	 นอกจ�กนี	้คณะรฐัมนตรไีด้สนบัสนนุก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รป้องกนั

และปร�บปร�มก�รทจุรติอย่�งจรงิจงั	เช่น	พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่เพิ่มบทลงโทษแก่เจ้�หน้�ที่รัฐ	เจ้�หน้�ที่ของรัฐต่�งประเทศ	หรือเจ้�หน้�ที่

องค์ก�รระหว่�งประเทศ	ผู้กระทำ�คว�มผิด	ให้มีผลในท�งปฏิบัติอย่�งเข้มงวดและจริงจัง	

	 	 	 (๓) สร ้างกลไกในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

หลงัจ�กที	่คสช.	ได้มคีำ�สัง่ที	่๖๙/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๑๘	มถินุ�ยน	๒๕๕๗	กำ�หนดม�ตรก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห� 

ก�รทจุรติประพฤตมิชิอบ	สำ�หรบัเป็นกลไกในก�รต่อสูเ้พือ่เอ�ชนะปัญห�ก�รทจุรติ	โดยมุง่เน้นให้ทกุภ�คส่วนร่วมกนั 

บูรณ�ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 เพื่อสนองคว�มต้องก�รของสังคมและประช�ชนอย่�งยั่งยืน 

โดยเร็ว	น�ยกรัฐมนตรีได้มีคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ที่	๒๒๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๔	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๗	จัดตั้ง 

ศนูย์อำ�นวยก�รต่อต้�นก�รทจุรติแห่งช�ต	ิ(ศอตช.)	ทำ�หน้�ทีเ่ป็นองค์กรอำ�นวยก�รระดบัช�ตเิพือ่ให้ก�รแก้ไขปัญห� 

ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยมีคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

แห่งช�ติ	 ทำ�หน้�ที่หลักในก�รกำ�หนดแนวท�งและแผนก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของฝ่�ยบริห�ร 

ในก�รป้องกัน	และแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตสู่ก�รปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

	 	 	 	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎ�คม	 ๒๕๕๙	 เห็นชอบเรื่องม�ตรก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�รของศูนย์ปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต	 (ศปท.)	 กำ�หนดให้เกลี่ย 

อตัร�กำ�ลงัเจ้�หน้�ทีใ่นศนูย์ปฏบิตักิ�รต่อต้�นก�รทจุรติในทกุส่วนร�ชก�ร	เพือ่ทำ�หน้�ทีป้่องกนัและปร�บปร�ม 

ก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ	รวมทัง้ส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดอย่�งเคร่งครดั	ประส�น 

และร่วมมือกับหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 เพื่อเป็นกลไกเฝ้�ระวังก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ตลอดจน

สนับสนุนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)	ซึ่งในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๘	กันย�ยน	๒๕๕๙)	

มอีงค์ก�รมห�ชน	รฐัวสิ�หกจิ	และองค์กรอสิระต่�ง	ๆ 	เข้�ร่วมทัง้สิน้	๑๑๕	แห่ง	ซึง่มผีลก�รประเมนิโดยภ�พรวม 

มีค่�เฉลี่ยเท่�กับ	 ๘๐.๕๐	 คะแนน	 เทียบเท่�เกณฑ์ก�รประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในระดับสูงม�ก	 และมี 

หน่วยง�นภ�ครัฐ	 (ระดับกรม	 จังหวัด	 และท้องถิ่น)	 เข้�ร่วมทั้งสิ้น	 ๖๕๖	 แห่ง	 ซึ่งผลก�รประเมินโดยภ�พรวม 

มีค่�เฉลี่ยคะแนนเท่�กับ	๗๕.๔๑	คะแนน	เทียบเท่�เกณฑ์ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในระดับสูง
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(18) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 ส่วนการจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact-IP)	 เป็นข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชนที่สนใจเข้�ม�เป็นผู้เสนอร�ค�หรือเสนอง�นกับภ�ครัฐว่�	จะไม่กระทำ�ก�รทุจริต 

ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ	 แต่จะร่วมกันดำ�เนินก�รให้เป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส	 เป็นธรรม	 มีบุคคล

ภ�ยนอกร่วมเป็นผู้สังเกตก�รณ์	 มุ่งเน้นก�รตรวจสอบและลงโทษห�กเกิดก�รทุจริต	 ทั้งนี้	 ในปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๙	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่๒๘	กนัย�ยน	๒๕๕๙)	มโีครงก�รภ�ครฐัทีผ่่�นเกณฑ์เข้�ร่วมโครงก�ร	(เป็นโครงก�ร

ที่มีมูลค่�สูงในระดับต้น	ๆ 	ของหน่วยง�นวงเงินงบประม�ณ	๕๐๐	ล้�นบ�ทขึ้นไป	และเป็นโครงก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณชน	หรือมีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มไม่โปร่งใส)	จำ�นวนทั้งสิ้น	๑๒		โครงก�ร

	 	 	 (๔) ปฏิรูปโครงสร ้างองค ์กรเพื่ อการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยจดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ	ซึง่เป็นก�รยกระดบัหน่วยง�นด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	 ให้มีคว�มเป็นอิสระปร�ศจ�กก�รแทรกแซงจ�กฝ่�ยก�รเมืองและทำ�ให้เกิดก�รพิจ�รณ�คดีทุจริต

และประพฤติมิชอบที่มีคว�มรวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยผู้พิพ�กษ�ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นคดีทุจริตและ 

ประพฤตมิชิอบ	อกีทัง้ในอน�คตจะมกี�รจดัตัง้ศ�ลอ�ญ�คดทีจุรติและประพฤตมิชิอบในส่วนภมูภิ�คต่�ง	ๆ 	ขึน้ด้วย	 

ซึง่จะทำ�ให้ก�รอำ�นวยคว�มยตุธิรรมในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่�งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้ 

และได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

	 	 	 ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ส่งผลให้

ประเทศไทยได้รับก�รจัดอันดับคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รง�นภ�ครัฐดีขึ้นจ�กอันดับที่	๕๗	ในปี	๒๕๕๗	ม�เป็น

อันดับที่	๒๕	ในปี	๒๕๕๙	รวมทั้งได้รับก�รจัดอันดับดัชนีชี้วัดภ�พลักษณ์คอร์รัปชัน	(Corruption	Perceptions	

Index:	CPI)	ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องทุกปี	โดยในปี	๒๕๕๖	(ก่อนที่รัฐบ�ลและคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติจะเข้�ม� 

บริห�รประเทศ)	ประเทศไทยอยู่อันดับที่	 ๑๐๒	แต่ต่อม�ในปี	๒๕๕๗	อยู่ในอันดับที่	 ๘๕	และเลื่อนขึ้นม�เป็น 

อนัดบัที	่๗๖	ในปี	๒๕๕๘	ทัง้นี	้สถ�บนัและองค์กรต่�ง	ๆ 	ทัง้ในประเทศและระหว่�งประเทศได้ประเมนิสถ�นก�รณ์

คอร์รัปชันของประเทศไทยว่�ดีที่สุดในรอบ	๖	ปี	และมีคว�มโปร่งใสดีที่สุดในรอบ	๑๐	ปี

  ๓.๒.๔ แก้ไขปัญหายาเสพติด	 มีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ	 ได้แก่	การป้องกันปัญหายาเสพติด

โดยรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิในกลุม่เดก็และเย�วชน	เช่น	สร้�งภมูคิุม้กนัในเดก็ปฐมวยั	โดยผลติสือ่ 

“เล่นล้อมรัก”	แจกจ่�ยให้โรงเรียนอนุบ�ลและศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	 จำ�นวน	๕๒,๙๔๓	แห่ง	 จัดกิจกรรมป้องกัน

และเฝ้�ระวังปัญห�ย�เสพติดในสถ�นศึกษ�	 ๗,๘๗๓	 แห่ง	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๑-๖	 ได้รับก�รสร้�ง

ภมูคิุม้กนัย�เสพตดิ	๒,๗๕๑,๘๘๗	คน	และรณรงค์ส่งเสรมิและให้คว�มรูแ้ก่กลุม่ผูใ้ช้แรงง�นในสถ�นประกอบก�ร 

โดยมสีถ�นประกอบก�รผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิในสถ�นประกอบกจิก�ร	(มยส.) 

จำ�นวน	 ๔๐๐	 	 แห่ง	 และสถ�นประกอบก�รผ่�นเกณฑ์โรงง�นสีข�ว	 จำ�นวน	 ๒,๑๒๔	 แห่ง	 รวมทั้ง 

มีสถ�นประกอบกิจก�รส�ม�รถจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รด้�นย�เสพติดในสถ�นประกอบกิจก�รได้อย่�งถูกต้อง	

จำ�นวน	๒๑,๑๑๖	แห่ง	มีลูกจ้�งที่เกี่ยวข้อง	๑,๔๖๕,๑๗๖	คน	ดำ�เนินโครงก�ร	“ประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�น

ชมุชนมัน่คงปลอดภยัย�เสพตดิ	ปี	๒๕๕๙-๒๕๖๐”	จำ�นวน	๘๑,๙๐๕	หมูบ้่�นและชมุชน	โดยจำ�แนกเป็นหมูบ้่�น 

และชุมชนที่มีปัญห�ม�ก	๗,๗๔๓	แห่ง	ปัญห�ป�นกล�ง	๖,๓๘๓	แห่ง	และปัญห�น้อย	๖๗,๗๗๙	แห่ง	พัฒน�

และปรับปรุงกฎหม�ยย�เสพติด	 โดยจัดทำ�ร่�งประมวลกฎหม�ยย�เสพติด	 ขณะนี้อยู ่ระหว่�งสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกฤษฎกี�ตรวจพจิ�รณ�	การปราบปรามยาเสพตดิ	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่๓๑	กรกฎ�คม	๒๕๕๙)	ส�ม�รถ

จบักมุคดยี�เสพตดิในภ�พรวมได้จำ�นวน	๑๘๖,๗๕๐	คด	ีมผีูต้้องห�	๒๐๘,๕๖๒	คน	และได้ของกล�งคดยี�เสพตดิ	 

เป็นย�บ้�	๗๔,๙๖๐,๙๒๒.๐๗	เมด็	เฮโรอนี	๑๑๐.๑๗	กโิลกรมั	ย�ไอซ์	๒,๕๔๐.๙๘	กโิลกรมั	และกญัช�	๗,๕๒๒.๔๐	



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(19)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

กิโลกรัม	ดำ�เนินก�รยึดและอ�ยัดทรัพย์สินของผู้ต้องห�คดีย�เสพติด	๑,๗๓๐	ร�ย	มูลค่�ทรัพย์สิน	๑,๐๙๓.๖๖	 

ล้�นบ�ท	ดำ�เนินก�รปิดล้อมและตรวจค้นในเรือนจำ�ทุกเรือนจำ�อย่�งน้อยวันละ	๑	ครั้ง	รวมทั้งสกัดกั้นก�รผลิต

และก�รลักลอบลำ�เลียงย�เสพติดและส�รเคมีตั้งต้นที่ใช้ในก�รผลิตต�ม	 “แผนปฏิบัติก�รแม่นำ้�โขงปลอดภัย”	 

โดยคว�มร่วมมือ	๖	ประเทศ	ส�ม�รถยึดของกล�ง	ประกอบด้วย	ย�บ้�	๑๒๘	ล้�นเม็ด	ย�ไอซ์	๑,๔๕๐	กิโลกรัม	

เฮโรอนี	๕๘๔	กโิลกรมั	และกญัช�	๕,๖๗๑	กโิลกรมั	และการบำาบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ	ได้บำ�บดัฟ้ืนฟผููต้ดิย�เสพตดิ 

๑๓๑,๖๙๔	คน	 แยกเป็น	 ระบบสมัครใจ	๗๕,๑๑๐	คน	 ระบบบังคับบำ�บัด	๔๕,๒๗๗	คน	 และระบบต้องโทษ 

และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองร�ชทัณฑ์	๑๑,๓๐๗	คน	ตลอดจนติดต�มผู้ผ่�นก�รบำ�บัด	๘๗,๓๖๘	คน	นอกจ�กนี้ 

ได้สำ�รวจคัดกรองนักเรียน	 ออกเป็นกลุ่มเสี่ยง	 ๑๒๓,๓๘๘	 คน	 กลุ่มผู้เสพ	๑๑,๑๗๙	 คน	 กลุ่มผู้ค้�	 ๑๗๒	 คน	 

โดยจัดค่�ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำ�หรับกลุ่มเสี่ยง	๕๙,๕๘๑	คน	จัดค่�ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำ�หรับกลุ่มเสพ	

๒,๗๙๗	คน	ใช้จิตสังคมบำ�บัดในโรงเรียน	๒,๗๙๔	คน	และส่งต่อเข้�รับก�รบำ�บัด	๑,๔๐๗	คน

  ๓.๒.๕ แก้ไขปัญหาที่ดินทำากิน	 รัฐบ�ลดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ	 

จัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน	 และว�งม�ตรก�รเพื่อป้องกันก�รข�ยสิทธิเปลี่ยนมือก�รถือครองที่ดินของประช�ชน 

ที่ย�กจน	 โดยดำ�เนินโครงก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน	 ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ	 (คทช.)	 

มีม�ตรก�รสำ�คัญ	 คือ	 ก�รจัดที่ดินทำ�กินให้แก่ผู้ย�กไร้	 ให้สิทธิก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแปลงรวม	 

ห้�มซื้อข�ยเปลี่ยนมือ	ให้มีก�รรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์	โดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมพัฒน�อ�ชีพอย่�งครบวงจร	 

ในปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 มีเป้�หม�ยจะจัดที่ดินให้แก่ผู้ย�กไร้	 จำ�นวน	 ๑๐๐	 พื้นที่	 ๕๕	 จังหวัด	 ๔๕๔,๙๗๓	 ไร่	 

ดำ�เนินก�รได้แล้วเสร็จ	 จำ�นวน	๑๙	พื้นที่	 ๑๕	 จังหวัด	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งต่อเนื่อง	 

จงึได้จดัทำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัคิณะกรรมก�รนโยบ�ยทีด่นิแห่งช�ต	ิพ.ศ.	....	และร่�งนโยบ�ยและแผนก�รบรหิ�ร

จดัก�รทีด่นิและทรพัย�กรดนิของประเทศ	เพือ่เป็นกลไกในก�รขบัเคลือ่นก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิของประเทศต่อไป 

นอกจ�กนัน้	ได้ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิรฐัแบบบรูณ�ก�ร	(One	Map)	โดยจดัทำ�เป็นแผนทีด่จิทิลั	

ม�ตร�ส่วน	๑:๔,๐๐๐	เพือ่แก้ไขปัญห�ก�รซ้อนทบักนัของแนวเขตทีด่นิของรฐัและใช้เป็นเครือ่งมอืในก�รบรหิ�ร

จัดก�รที่ดินของรัฐ

  ๓.๒.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป ่าไม ้	 พื้นที่ป ่�ไม ้ของประเทศลดลง 

อย่�งต่อเนือ่ง	แต่ในช่วงระหว่�งปี	๒๕๕๗-๒๕๕๙	พืน้ทีป่่�ไม้ของประเทศได้เพิม่ขึน้เป็นครัง้แรก	จ�ก	๑๐๒.๑	ล้�นไร่ 

ในปี	 ๒๕๕๖	 เป็น	 ๑๐๒.๔	 ล้�นไร่	 ในปี	 ๒๕๕๘	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓๑.๖๐	 ของพื้นที่ประเทศ	 จ�กนโยบ�ย	 

“พลิกฟื้นผืนป่�	 สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”	 ของรัฐบ�ล	 โดยป้องกันก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�ไม้	 จัดตั้งชุดปฏิบัติก�ร 

เฉพ�ะกิจพยัคฆ์ไพรและพญ�เสือ	 เพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่�ไม้	 และชุดปฏิบัติก�รฉล�มข�ว	 เพื่อคุ้มครองพื้นที ่

ท�งทะเลและช�ยฝั่ง	 ดำ�เนินก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งจริงจัง	 ส�ม�รถเรียกคืนพื้นที่ป�่จ�กน�ยทุนได้พื้นที่คืน	

๙๖,๓๙๘.๗๘	ไร่	ส่งเสรมิก�รมส่ีวนร่วมของชมุชนในก�รดแูลรกัษ�ป่�ในรปูแบบป่�ชมุชน	จำ�นวน		๒๑,๘๕๐	แห่ง	

ฟ้ืนฟปู่�ต้นนำ�้	๘๑,๖๐๖.๓๑	ไร่	ปลกูป่�เศรษฐกจิ	๕๑,๓๓๐	ไร่	และก�รแจกจ่�ยกล้�ไม้	๓๔	ล้�นกล้�	นอกจ�กนัน้ 

รฐับ�ลได้ผ่อนผนัให้ผูย้�กไร้ใช้ประโยชน์ทีด่นิป่�ไม้เพือ่ทำ�กนิ	โดยให้สทิธใินลกัษณะแปลงรวม	ส่งเสรมิก�รดำ�เนนิง�น 

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 “คนอยู่ร่วมกับป่�”	 และก�รสร้�งป่�สร้�งร�ยได้	 เพื่อให้ชุมชนมีร�ยได้และมีบทบ�ท 

ในก�รดูแลอนุรักษ์ป่�ไม้	มุ่งพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร	เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยพื้นที่ป่�ไม้ร้อยละ	๔๐	

ของพื้นที่ประเทศต่อไป

  ๓.๒.๗ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 สถ�นก�รณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

ได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องต�มก�รเจริญเติบโตของประช�กรและก�รขย�ยตัวของเมือง	ในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทย 

มขียะมลูฝอยตกค้�งทัง้หมด	๓๐.๔๔	ล้�นตนั	ในพืน้ทีว่กิฤต	๖	จงัหวดั	รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�รกำ�จดัขยะมลูฝอยตกค้�ง
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(20) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ทัว่ประเทศ	จำ�นวน	๒๒.๔๙	ล้�นตนั	คดิเป็นร้อยละ	๗๓	ของปรมิ�ณมลูฝอยตกค้�งทัง้หมด	นอกจ�กนัน้	ได้ดำ�เนนิก�ร 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นท�ง	 แล้วนำ�ไปกำ�จัดอย่�งถูกต้อง 

โดยมีพื้นที่ต้นแบบ	จำ�นวน	๙๗		แห่ง	จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตร�ย	จำ�นวน	๘๓	แห่ง	กำ�หนดกลุ่มพื้นที่

ให้เป็นศูนย์กำ�จัดขยะมูลฝอยรวม	จำ�นวน	๒๖๘	พื้นที่	สถ�นีขนถ่�ย	จำ�นวน	๘๑	แห่ง	และส่งเสริมภ�คเอกชน 

ร่วมลงทุนระบบก�รแปรรูปขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง	 เปิดดำ�เนินก�รแล้ว	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 เทศบ�ลนครภูเก็ต	 

เทศบ�ลนครห�ดใหญ่	 และกรุงเทพมห�นคร	 อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 เทศบ�ลนครขอนแก่น	 

เทศบ�ลตำ�บลแม่ศรี	 จังหวัดพัทลุง	 และองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดหนองค�ย	 รวมทั้งได้ดำ�เนินโครงก�รแก้ไข

ปัญห�ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	

  ๓.๒.๘ จดัระเบยีบรถโดยสารสาธารณะ 

รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�รจดัระเบยีบรถจกัรย�นยนต์รบัจ้�ง 

รถตู้	 และรถแท็กซี่	 อย่�งต่อเนื่อง	 โดยในส่วนของ

รถจักรย�นยนต์รับจ้�ง	 ได้จัดให้มีก�รลงทะเบียน 

รถจักรย�นยนต์รับจ้�ง	 และประก�ศอัตร�ค่�โดยส�ร 

ทีช่ดัเจน	ซึง่ในระยะต่อไปจะกำ�หนดให้มรีะบบทีส่�ม�รถ 

ตรวจสอบวิน	รถ	คน	และกำ�หนดจุดจอดให้เหม�ะสม 

ในส่วนรถตู้โดยส�รส�ธ�รณะ	 ได้มีก�รลงทะเบียน

รถตู้โดยส�รส�ธ�รณะ	 และกำ�หนดพื้นที่จุดจอดรถ 

เพื่อให้เกิดคว�มเป็นระเบียบ	 เพื่อลดผลกระทบต่อก�รจร�จรในพื้นที่	 และในส่วนรถตู้ที่ให้บริก�รระหว่�ง 

กรุงเทพมห�นครไปยังต่�งจังหวัดได้เร่งรัดก�รย้�ยพื้นที่บริก�รจ�กบริเวณอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่

รอบนอกทั้งหมด	 จำ�นวน	 ๔,๒๐๕	 คัน	 ไปให้บริก�รที่สถ�นีขนส่งจตุจักร	 (หมอชิต)	 เอกมัย	 และส�ยใต้ 

ภ�ยในเดือนตุล�คม	๒๕๕๙	 และจะให้องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 จัดรถประจำ�ท�งบริก�รรับ-ส่ง 

ประช�ชนจ�กอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่รอบนอกไปยังสถ�นีขนส่ง	๓	แห่ง	 โดยไม่คิดค่�บริก�ร	นอกจ�กนี ้

ยังได้จัดระเบียบแท็กซี่ที่ให้บริก�รบริเวณท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ	 ได้มีก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ได้แก่	 ระบบเครื่องบริก�รอัตโนมัติ	 (ตู ้ 	 KIOSK)	 ม�ใช้	 จัดคิวรถแท็กซี่ 	 ซึ่งช ่วยให้แท็กซี่ไม ่ส�ม�รถ

เลือกรับผู ้โดยส�รได้	 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประวัติผู ้ขับรถ	 ซึ่งมีข้อมูลผู ้ขับขี่ประม�ณ	 ๑๑๑,๘๔๓	 คน 

จัดทำ�ระบบแจ้งร้องเรียนและประเมินผลก�รให้บริก�ร	 และเพิ่มม�ตรก�รลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่กดมิเตอร์ 

หรือเรียกเหม�ร�ค�กับนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ

 ๓.๓ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  ๓.๓.๑ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ภัยแล้ง	โดยจัดตั้งศูนย์อำ�นวยก�ร 

เฉพ�ะกิจแก้ไขปัญห�วิกฤตภัยแล้ง	 ปี	 ๒๕๕๘/๒๕๕๙	 ระดับช�ติและระดับจังหวัด	 เพื่อบูรณ�ก�รก�รแก้ไข 

ปัญห�ภัยแล้ง	 ควบคุมก�รระบ�ยนำ้�ให้เป็นไปต�มแผนที่กำ�หนด	 (๑๘	 ล้�นลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน)	 ทำ�ให้พื้นที ่

ปลูกข้�วน�ปรังในลุ่มนำ้�เจ้�พระย�ได้รับคว�มเสียห�ยเพียง	 ๓,๘๖๘	 ไร่	 หมู่บ้�นภัยแล้งลดลงร้อยละ	 ๒๐.๒๓	 

เหลอื	๙,๙๓๔	หมูบ้่�น	ดำ�เนนิม�ตรก�รลดค่�ใช้จ่�ยให้เกษตรกรจำ�นวน	๖.๙๗	ล้�นคน	คดิเป็นเงนิ	๑๐๖,๒๐๘.๓๑	

ล้�นบ�ท	ขย�ยวงเงินทดรองจ่�ยในระดับจังหวัดจ�กวงเงิน	๒๐	ล้�นบ�ท	เป็น	๕๐	ล้�นบ�ท	เพื่อก�รช่วยเหลือ 

เกษตรกรทำ�ได้อย่�งรวดเร็ว	 โดยจ่�ยเงินให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติแล้วร้อยละ	 ๙๘	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ล 

ได้ประช�สัมพันธ์สร้�งคว�มเข้�ใจแก่เกษตรกรเพื่อให้ลดพื้นที่ปลูกข้�วน�ปรังโดยลดลงจ�ก	 ๑๐.๑๓	 ล้�นไร่	 

เหลือเพียง	๕.๗๙	ล้�นไร่ในปี	๒๕๕๘/๒๕๕๙



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(21)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๓.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รัฐบ�ลได้จัดทำ� 

นโยบ�ยก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๒	 ซึ่งเป็นนโยบ�ยที่ต่อเนื่องจ�ก

นโยบ�ยฉบบั	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	โดยให้คว�มสำ�คญักบักระบวนก�รมส่ีวนร่วมจ�กทกุภ�คส่วน	ก�รสร้�งเอกภ�พ

และก�รบูรณ�ก�รของทุกหน่วยง�นในก�รแปลงนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ	 เพิ่มเติมอำ�น�จกองอำ�นวยก�รรักษ� 

คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร	(กอ.รมน.)	เพือ่บรูณ�ก�รก�รบรหิ�รก�รพฒัน�และก�รรกัษ�คว�มมัน่คงให้เป็นไป 

อย่�งมีประสิทธิภ�พภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รที่ได้มอบหม�ยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

รับผิดชอบง�น	โดยกำ�หนดเป็นภ�รกิจง�นสำ�คัญ	ได้แก่	ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยก�ร

สร้�งคว�มเข้มแข็งของประช�ชนในก�รรักษ�คว�มสงบภ�ยในหมู่บ้�น	 ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมที่ให้โอก�ส

บุคคลที่มีหม�ยอ�ญ�ออกม�ร�ยง�นตัวและเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบอย่�งเป็นธรรม	 ก�รทำ�ให้ต่�งประเทศ 

และประช�ชนภ�ยในประเทศมคีว�มเข้�ใจแนวท�งก�รปฏบิตักิ�รแก้ไขปัญห�จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ของรฐับ�ล	

ก�รพัฒน�และส่งเสริมคุณภ�พและขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่เย�วชน	 ก�รเสริมสร้�งสังคมพหุวัฒนธรรม	

ก�รใช้แนวท�งประช�รัฐม�ประยุกต์ใช้กับก�รแก้ไขปัญห�ในพื้นที่ทั้งในด้�นก�รเมืองและก�รพัฒน�	 รวมทั้ง

พฒัน�คณุภ�พชวีติประช�ชนและก�รสร้�งง�นสร้�งอ�ชพีให้แก่ประช�ชน	ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พบคุล�กรภ�ครฐั 

เพือ่สนบัสนนุก�รแก้ไขปัญห�ในพืน้ทีไ่ด้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	และก�รแสวงห�ท�งออกจ�กคว�มขดัแย้งในสนัตวิธิ ี

ด้วยก�รจัดทำ�คณะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่�งจ�กภ�ครัฐ

 ๓.๔ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

	 	 รัฐบ�ลได ้ดำ� เนินก�รว�งร�กฐ�น

ก�รพัฒน�ประเทศเพื่อสร้�งพื้นฐ�นที่มั่นคงของ

เศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีเสถียรภ�พและยั่งยืน

ในระยะย�ว	 โดยก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	 ป ี

เพื่อเป็นกรอบก�รพัฒน�ประเทศในระยะย�ว	 และ 

ได้มีก�รปรับปรุงและปรับโครงสร้�งปัจจัยพื้นฐ�น 

สำ�คัญในด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งในด้�นก�รลงทุนในก�รวิจัย

และพัฒน�	 ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	 ก�รพัฒน�พื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษต�มแนวช�ยแดน	 และก�รบริห�ร

จัดก�รนำ้�	 รวมทั้งก�รปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 และ 

ก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ	 โปร่งใส	 และ 

รับผิดชอบ	โดยมีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญดังนี้

  ๓.๔.๑ จัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป	ี เพื่อให้ประเทศไทยมีเป�้หม�ยและวิสัยทัศน์ก�รพัฒน�

ประเทศในระยะย�ว	และกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รให้บรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว	ซึ่งจะทำ�ให้ทุกภ�คส่วนมีกรอบ

ทศิท�งในก�รดำ�เนนิง�นทีม่คีว�มสอดคล้องและบรูณ�ก�ร	มกี�รใช้ทรพัย�กรอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	เพือ่ผนกึกำ�ลงั

ในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ให้ไปในทิศท�งเดียวกัน	 โดยคณะกรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติได้จัดทำ�ร่�งกรอบ

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	ที่มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่�	“ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	๖	ด้�น	ประกอบด้วย	ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�ง

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งโอก�ส
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(22) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมกันท�งสังคม	 ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม	และยุทธศ�สตร์ด้�นก�รปรบัสมดุลและพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจัดก�รภ�ครัฐ	ซึง่ได้นำ�ร่�งกรอบ

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	๒๐	ปี	ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ระดับต่�ง	ๆ 	ได้แก่	แผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติระยะ	๕	ปี	แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รของส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	และแผนเฉพ�ะ

ด้�นต่�ง	ๆ 	รวมทัง้แผนก�รจดัสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	ซึง่จะเป็นกลไกในก�รขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ช�ติ 

ให้บรรลเุป้�หม�ย	นอกจ�กนี	้คณะกรรมก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์ช�ตไิด้เผยแพร่คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งยทุธศ�สตร์ช�ต ิ

โดยเป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ยและร่วมก�รสัมมน�ในโอก�สต่�ง	ๆ	เพื่อให้ทุกภ�คส่วน	เช่น	หน่วยง�นร�ชก�ร	 

สถ�นศกึษ�	สือ่มวลชน	รวมถงึประช�ชนทัว่ไป	มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจทีถ่กูต้องตรงกนัเกีย่วกบัก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์ช�ต ิ

ระยะ	๒๐	ปี	อีกด้วย

  ๓.๔.๒ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)	 รัฐบ�ลได้กำ�หนด 

แนวท�งก�รขบัเคลือ่นอตุส�หกรรมสู	่Thailand	4.0	เพือ่ปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศ	โดยเปลีย่น	“ความได้เปรยีบ 

เชงิเปรยีบเทยีบ”	ซึง่เป็นคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและท�งวฒันธรรม	ให้เป็น	“ความได้เปรยีบเชงิแข่งขนั” 

โดยอ�ศยัก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่	ีก�รใช้องค์คว�มรูด้้�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีรวมทัง้ก�รวจิยัและพฒัน�	เพือ่นำ�

ไปสูก่�รขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ทัง้นี	้รฐับ�ลได้กำ�หนดกลุม่เทคโนโลยแีละอตุส�หกรรม

เป้�หม�ย	 ๕	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ๑)	 กลุ่มอ�ห�รและก�รเกษตร	 พัฒน�ไปสู่เทคโนโลยีชีวภ�พ	 ๒)	 กลุ่มส�ธ�รณสุข 

และสุขภ�พ	พัฒน�ไปสู่เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์	๓)	กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	หุ่นยนต์	พัฒน�ไปสู่ระบบ

เครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ควบคมุ	๔)	กลุม่ดจิทิลั	เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่�ง	ๆ  

และปัญญ�ประดิษฐ์	พัฒน�ไปสู่เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 และ	๕)	กลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์และวัฒนธรรม	

พัฒน�ไปสู่ก�รบริก�รออกแบบ	หรือก�รบริก�รด้วยเทคโนโลย	ี นำ�ไปสู่บริก�รที่มีมูลค�่สูง	 ทั้งนี้	 เป�้หม�ยของ

ก�รดำ�เนินง�นต�มประเทศไทย	๔.๐	 คือ	 ก�รขับเคลื่อน	 ๕	 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมเป้�หม�ยให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ภ�ยในระยะเวล�	 ๓-๕	 ปีข้�งหน้�	 ซึ่งเป็นก�รเปลี่ยนปัญห�และคว�มท้�ท�ย	 ให้เป็นศักยภ�พ 

และโอก�ส	 โดยผลลัพธ์ที่ค�ดก�รณ์ไว้เมื่อประเทศไปสู่ประเทศไทย	 ๔.๐	 เต็มรูปแบบ	 คือ	 ร�ยได้ต่อหัวของ

ประช�กรจะเพิ่มขึ้น	คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นต่�ง	ๆ	ลดลง	ประเทศมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ทุกคนในสังคม 

มีคว�มอยู่ดีมีสุข	มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

  ๓.๔.๓ พัฒนา Cluster อุตสาหกรรม	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รลงทุน 

ที่เอื้อต่อก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คก�รผลิตและบริก�รเป้�หม�ย	เพื่อให้ส�ม�รถต่อยอด 

ไปสูก่�รใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	ส่งเสรมิก�รเชือ่มโยงธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกนัตลอดห่วงโซ่มลูค่�	ประกอบด้วย	๑)	นโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster	 เพื่อดึงดูดก�รลงทุนในพื้นที่เป้�หม�ยที่เป็น 

ก�รสร้�งฐ�นอุตส�หกรรมแห่งอน�คต	โดยแบ่งเป็น	กลุ่ม Super Cluster ที่เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต	ได้แก่	ย�นยนต์และชิน้ส่วน	เครือ่งใช้ไฟฟ้�	อเิลก็ทรอนกิส์และอปุกรณ์โทรคมน�คม	

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และดิจิทัล	และกลุ่ม Cluster เป้าหมายอื่น ๆ	ได้แก่	เกษตร

แปรรูป	 และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 โดยให้สิทธิประโยชน์ท�งด้�นภ�ษี	 และก�รพัฒน�กำ�ลังคนและเทคโนโลยี	

สนับสนุนก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	สนับสนุนท�งก�รเงินในก�รวิจัยและพัฒน�	รวมทั้งก�รแก้ไขกฎระเบียบ

ที่เป็นอุปสรรค	และ	๒)	นโยบาย Double S-Curve	มุ่งให้เกิดก�รลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้�วไปสู่ประเทศ 

ที่พัฒน�แล้ว	โดยมีอุตส�หกรรมเป้�หม�ยเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม ๕ อุตสาหกรรมปัจจุบัน	ได้แก่	อุตส�หกรรม

ย�นยนต์สมยัใหม่	อตุส�หกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	อตุส�หกรรมก�รท่องเทีย่วกลุม่ร�ยได้ดแีละก�รท่องเทีย่ว 

เชิงสุขภ�พ	 อุตส�หกรรมก�รเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ	 และอุตส�หกรรมก�รแปรรูปอ�ห�ร	 และกลุ่ม ๕ 

อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve)	 ได้แก่	 อุตส�หกรรมหุ่นยนต์	 อุตส�หกรรมก�รบินและโลจิสติกส ์



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(23)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

อุตส�หกรรมเชื้อเพลิงชีวภ�พและเคมีชีวภ�พ	 อุตส�หกรรมดิจิทัล	 และอุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร	 

โดยให้สิทธิประโยชน์ท�งด้�นภ�ษีที่เหนือกว่�นโยบ�ย	Super	Cluster	พร้อมกับกำ�หนดให้มี	“กองทุนก�รเพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสำ�หรับกลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ย”	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดก�รลงทุนที่เร็วขึ้น	

ขณะเดียวกัน	ยังมุ่งสนับสนุนก�รยกระดับศักยภ�พกำ�ลังคน	โครงสร้�งพื้นฐ�น	ก�รแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับนโยบ�ย	Super	Cluster

  ๓.๔.๔ พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั	โดยได้กำ�หนดกลไกในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 

(Digital Economy)	ในระหว่�งทีร่อให้ร่�งพระร�ชบญัญตัคิณะกรรมก�รดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ติ	

พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเตรียมก�รด้�นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ 

ในก�รจัดทำ�นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ติดต�ม	 ตรวจสอบ	 

และประเมนิผลก�รดำ�เนนิก�รของหน่วยง�นของรฐั	รวมทัง้ประส�นคว�มร่วมมอืกบัคณะกรรมก�รระดบัช�ตต่ิ�ง	ๆ  

ทีต่ัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยอืน่		นอกจ�กนี	้ได้มกี�รปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) 

จำ�แนกเป็น	๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	กลุ่มกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 ได้แก่	 พระร�ชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙	และดำ�เนินก�รออกกฎกระทรวงและระเบียบต่�ง	ๆ	 เพื่อให้ 

สอดรบักบัก�รจดัตัง้กระทรวงใหม่		กลุม่กฎหมายทีส่นบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั	ได้แก่	ร่�งพระร�ชบญัญตัิ 

ว่�ด้วยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่�งพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์ก�รมห�ชน)	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รของกระทรวงดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม		และกลุม่กฎหมายด้านความมัน่คง	ได้แก่	ร่�งพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	

พ.ศ.	….	ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 	 รัฐบ�ลได้มีการดำาเนินการ 

ด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	 เช่น	 ๑)	 การพัฒนาศูนย์กลางบริการ

ภาครัฐสำาหรับประชาชน (Government Access 

Channels)	 มีช่องท�งในก�รให้บริก�ร	 ๓	 ช่องท�ง 

ได้แก่	 ก�รให้บริก�รผ่�นเว็บไซต์	 เช่น	 เว็บไซต์กล�ง 

บริก�รอิ เล็กทรอนิกส ์ภ�ครัฐ	 https://www.

egov.go.th	 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อร�ชก�รผ่�น

เว็บไซต์	 https://info.go.th	 ศูนย์รวมข้อมูลเปิด

ภ�ครัฐเชิงสถิติ	 https://data.go.th	 ก�รให้บริก�รผ่�นโปรแกรมเข้�ถึงจ�กโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mobile	 

Application)	 โดยส�ม�รถด�วน์โหลดผ่�นท�งเว็บไซต์	 https://apps.go.th	 และช่องท�งอื่น	 ๆ	 เช่น	 ก�รให้

บริก�รผ่�นจุดบริก�รข้อมูลประช�ชนผ่�นบัตรประช�ชน	 Government	 Kiosk	 และจุดบริก�รข้อมูลข่�วส�ร	

Set	Top	Box	หรือ	Smart	Box	๒)	การดำาเนินโครงการก้าวใหม่กระทรวงพาณิชย์สู่ MOC e-Service	โดยได้

รวบรวมและเชื่อมโยงบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประช�ชนผ่�นเว็บไซต์	https://www.moc.go.th	และพัฒน�

บริก�รไปสู่	Smart	Phone/Mobile	Application	โดยจัดทำ�แอปพลิเคชันเพื่อให้บริก�ร	๓)	การจัดให้มีการค้า 

ผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce)	เช่น	ก�รค้�ออนไลน์ผ่�นช่องท�ง	www.thaitrade.com	

และ	 ๔)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ	 เพื่อเพิ่มคว�มสะดวกแก่ภ�คธุรกิจ	 โดยนำ�เทคโนโลย ี

ด้�นดจิทิลัม�ปรบัปรงุบรกิ�รต่�ง	ๆ 	เช่น	ก�รให้บรกิ�รรบังบก�รเงนิผ่�นท�งอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Filing)	ก�รออกใบรบัรอง 

ม�ตรฐ�นสินค้�ท�งระบบอิเล็กทรอนิกส์	(มส.๒๔)	และก�รบริก�รออกหนังสือสำ�คัญก�รส่งออก-นำ�เข้�สินค้�



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

  ๓.๔.๕ พฒันาด้านการท่องเทีย่ว	รฐับ�ลตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของอตุส�หกรรมก�รท่องเทีย่ว 

ที่เป็นกลไกสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยมุ ่งส่งเสริมก�รพัฒน�ในทุกระดับ	 ทั้งในมิติของ 

ก�รสร้�งง�นในภ�คก�รผลิตและบริก�รที่เกี่ยวข้อง	 และสร้�งร�ยได้ให้กระจ�ยไปยังพื้นที่ต่�ง	 ๆ	 ซึ่งที่ผ่�นม� 

ได้ยกระดบัภ�พลกัษณ์ภ�ยใต้แนวท�ง	“ปีท่องเทีย่ววถิไีทย”	เพือ่นำ�เสนอจดุเด่นและอตัลกัษณ์ของก�รท่องเทีย่ว 

และส�ม�รถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติที่มีคุณภ�พ	 พร้อมกับส่งเสริมก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ 

ของช�วไทย	 มุ่งเน้นให้เกิดก�รกระจ�ยตัวของนักท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่มีศักยภ�พ	 โดยก�ร

กำ�หนดเขตพฒัน�ก�รท่องเทีย่ว	๘	เขต	ทีค่รอบคลมุพืน้ทีส่ำ�คญัทัว่ประเทศ	นอกจ�กนี	้ยงัสนบัสนนุก�รท่องเทีย่ว 

ในกลุ่มตล�ดที่สำ�คัญ	 เช่น	 กลุ่มผู้สูงอ�ยุ	 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬ�	 กลุ่มบริก�รสุขภ�พ	 ตลอดจนก�รท่องเที่ยว 

โดยชุมชน	 ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ในภ�คก�รท่องเที่ยวอย่�งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	 ได้แก่	 

ก�รปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 แผนง�นต่�ง	 ๆ	 ให้ทันสมัย	 ก�รฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมโดยเฉพ�ะ 

แหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ	รวมถึงม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยเพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นจ�กนักท่องเที่ยว

  ๓.๔.๖ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง	 ๆ	 ที่สำ�คัญ	

ได้แก่	 ๑)	 การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 ซึ่งได้ดำ�เนินก�รต�มระบบส่งเสริมก�รเกษตร 

แบบแปลงใหญ่แล้ว	๕๙๖	แปลง	จ�กทั้งหมด	๖๕๐	แปลง	ประกอบด้วย	๙	กลุ่มสินค้�	ได้แก่	ข้�ว	พืชไร่	ไม้ยืนต้น	 

ผกัและสมนุไพร	ไม้ผล	หม่อนไหม	กล้วยไม้	ปศสุตัว์	และประมง	โดย	ธ.ก.ส.	สนบัสนนุสนิเชือ่วงเงนิ	๓,๒๕๐	ล้�นบ�ท 

แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	 และวิส�หกิจชุมชน	 กำ�หนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน	 ๕	 ล้�นบ�ท	 รัฐบ�ลรับภ�ระ

ดอกเบี้ยแทนในอัตร�ร้อยละ	 ๓.๕๑	 ต่อปี	 กลุ่มเกษตรกร	 รับภ�ระในอัตร�ร้อยละ	 ๐.๐๑	 ต่อปี	 ๒)	การจัดตั้ง 

ศนูย์การเรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรทีม่เีกษตรกรต้นแบบเป็นผูถ่้�ยทอดคว�มรูแ้ละสร้�ง 

เครือข�่ยศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่เชื่อมโยงก�รผลิต	 ปัจจัยก�รผลิต	 และก�รตล�ด	 เป้�หม�ยอำ�เภอละ	๑	 ศูนย์	 

รวม	๘๘๒	ศนูย์ทัว่ประเทศ	ปัจจบุนัวเิคร�ะห์ศกัยภ�พแล้ว	๘๘๒	ศนูย์	ขย�ยองค์คว�มรูแ้ก่เกษตรกร	๑๘,๖๐๒	ร�ย 

และประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นวิช�ก�รและสถ�บันก�รศึกษ�ในพื้นที่	 ๕๑๐	 ศูนย์	 ๓)	การดำาเนินการ 

Agri Map	 โดยจัดทำ�แผนที่สำ�หรับบริห�รจัดก�รเกษตรไทย	 โดยมีข้อมูลที่สำ�คัญ	 เช่น	 ขอบเขตก�รปกครอง	 

ก�รใช้ทีด่นิในปัจจบุนั	คว�มเหม�ะสมของพืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิสำ�คญัในจงัหวดั	ซึง่ปัจจบุนัส�ม�รถเรยีกดขู้อมลู	

Agri	Map	ได้จ�กแอปพลเิคชนัโทรศพัท์เคลือ่นที	่และเริม่พืน้ทีน่ำ�ร่อง	๓	จงัหวดัในก�รปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่�รเพ�ะปลกู 

ตัง้แต่เดอืนกรกฎ�คม	๒๕๕๙	ได้แก่	จงัหวดัอทุยัธ�น	ีชยัภมู	ิและบรุรีมัย์	๔)	การปรบัเปลีย่นการปลกูข้าวไปปลกูพชื 

ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐	 โดยมีเป้�หม�ยเกษตรกรผู้ปลูกข้�วในพื้นที่	 ๒๒	 จังหวัดลุ่มนำ้�เจ้�พระย�	

จำ�นวน	๖๐,๐๐๐	ครัวเรือน	พื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	ไร่	๕)	โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบนำ้าในไร่นาของ

สมาชิกสถาบันเกษตรกร	 เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดแคลนนำ้�	 โดยมีเป้�หม�ยสนับสนุนเกษตรกร	๖,๐๐๐	

ร�ย	 ๆ	 ละ	 ๕๐,๐๐๐	บ�ท	 ขณะนี้มีสม�ชิกสถ�บันเกษตรกรประสงค์ขอรับก�รสนับสนุน	 จำ�นวน	๔๘๖	 แห่ง	

แยกเป็น	เกษตรกรขอรับก�รขุดสระ	๘,๘๘๐	ร�ย	และเจ�ะบ่อบ�ด�ล	๑๓,๖๒๓	ร�ย	๖)	โครงการช่วยชาวนา

ที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำาอาชีพอื่น	 ได้แก่	สนับสนุนให้เลี้ยงกระบือ	 ร�ยละ	 ๕	 ตัว	 โคเนื้อ  

ร�ยละ	๕	ตวั	แพะ	ร�ยละ	๓๒	ตวั	พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูข้�วทีไ่ม่เหม�ะสมม�ปลกูพชือ�ห�รสตัว์ทดแทน

ร�ยละ	๕	 ไร่	สนับสนุนให้ทำานาหญ้า	 โดยลดพื้นที่ปลูกข้�ว	 ม�ปลูกพืชอ�ห�รสัตว์ทดแทนเพื่อนำ�ม�จำ�หน่�ย 

ร�ยละ	๕	 ไร่	สนับสนุนการทำาเกษตรกรรมทางเลือก	 ซึ่งจะมีก�รให้สินเชื่อผ่�น	 ธ.ก.ส.	 อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	 

๕	 ต่อปี	 ซึ่งรัฐบ�ลจ่�ยดอกเบี้ยให้ร้อยละ	 ๓	 เกษตรกรจ่�ยเองร้อยละ	 ๒	 รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด	 ๑๐,๖๘๖	 

ล้�นบ�ท
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(25)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๔.๗ บริหารจัดการนำ้า รัฐบ�ลได้บูรณ�ก�รแผนง�นระหว่�งหน่วยง�นเพื่อให้มีก�รบริห�ร 

จัดก�รนำ้�อย่�งยั่งยืนโดยจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  

ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 ๑)	 จัดทำ�ระบบประป�หมู่บ้�น	 ๕,๕๘๔	 แห่ง	 ๒)	 จัดทำ�ระบบประป�

โรงเรียนและชุมชน	๑,๓๑๔	แห่ง	ได้นำ้�	๒๘.๖๗	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	๓)	พัฒน�แหล่งนำ้�ในเขตชลประท�น	๗๐๒	 

ล้�นลกูบ�ศก์เมตร	เพิม่พืน้ทีช่ลประท�น	๑,๒๔๑,๑๓๒	ไร่	๔)	ก�รพฒัน�แหล่งนำ�้นอกเขตชลประท�น	๓,๖๖๕	แห่ง 

ได้นำ้�	๔๔๐.๔๔	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	๕)	ขุดสระนำ้�ในไร่น�	๑๓๓,๓๑๑	สระ	ได้นำ้�	๑๓๓.๖๓	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	

๖)	 พัฒน�นำ้�บ�ด�ลเพื่อก�รเกษตร	 ๑๑๙,๐๕๐	 ไร่	 จำ�นวน	๒,๓๑๐	 แห่ง	 ได้นำ้�	 ๕๗.๘๖	 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	 

๗)	พฒัน�นำ�้บ�ด�ลเพือ่แก้ไขปัญห�ภยัแล้ง	๓,๐๘๖	แห่ง	พืน้ที	่๑๘๘,๕๓๐	ไร่	ได้นำ�้	๑๐๗.๑๙	ล้�นลกูบ�ศก์เมตร 

๘)	 ขุดลอกลำ�นำ้�ส�ยหลัก	 ระยะท�ง	 ๒๔๖.๓๔	 กิโลเมตร	 ๙)	 ฟื้นฟูป่�	 ๑๖๓,๗๑๗	 ไร่	 ๑๐)	 ป้องกันและลด 

ก�รพังทล�ยของพื้นที่	๖๗๕,๐๐๐	 ไร่	๑๑)	อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒน�แหล่งนำ้�	๒๑๔	แห่ง	ส�ม�รถกักเก็บนำ้�ได้	

๒๖.๑๔	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	และ	๑๒)	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติก�รฝนหลวง	จำ�นวน	๑๔	หน่วย	ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด	

และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รฝนหลวง	๑๑	ศูนย์	ทำ�ให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑๕๓.๒๔	ล้�นไร่

  ๓.๔.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	 รัฐบ�ลได้เร่งรัดก�รพัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�นที่สำ�คัญให้ส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้โดยเร็ว	 เพื่อบรรเท�ปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน	 และ

สนับสนุนก�รขนส่งที่เชื่อมโยงแหล่งผลิต	เกษตร	อุตส�หกรรมและท่องเที่ยวที่สำ�คัญ	รวมทั้งรองรับก�รขย�ยตัว 

ของเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกั	และสนบัสนนุให้เกดิคว�มเชือ่มโยงในอนภุมูภิ�คและในอ�เซยีนอย่�งเป็นระบบ	 

และได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๕	

เพื่อว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นขนส่งให้ส�ม�รถสนับสนุนก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของประเทศในระยะย�ว	และแผนปฏิบัติก�รด้�นคมน�คมขนส่ง	ระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	๒๕๕๙	จำ�นวน	๒๐	

โครงก�ร	 วงเงิน	 ๑.๗๙	 ล้�นล้�นบ�ท	 และตั้งแต่ปี	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นขนส่ง 

ทั้งส่วนก�รพัฒน�ระบบรถไฟ	 รถไฟฟ้�ท่�อ�ก�ศย�น	 และท่�เรือช�ยฝั่งที่ท่�เรือแหลมฉบังจะต้องเริ่มทยอย 

เห็นผลก�รพัฒน�อย่�งเป็นรูปธรรมโดยผลก�รดำ�เนินก�รในช่วงที่ผ่�นม�เป็นดังนี้

	 	 	 (๑)	 โครงการที่อยู ่ระหว่าง

ก่อสร้างหรือประกวดราคา	 จำ�นวน	 ๑๓	 โครงก�ร	

ค�ดว่�จะเริ่มทยอยเปิดให้บริก�รตั้งแต่ปี	 ๒๕๖๐	

เป็นต้นไป	 ประกอบด้วย	 โครงการพัฒนาระบบ

รถไฟทางคู่	 จำ�นวน	 ๓	 โครงก�ร	 ได้แก่	 ช่วงชุมท�ง 

ถนนจิระ-ขอนแก่น	 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	 

ช่วงม�บกะเบ�-ชุมท�งถนนจิระ	 โครงการพัฒนา

รถไฟฟ้า	จำ�นวน	๔	โครงก�ร	ได้แก่	โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีชมพู	 ช่วงแคร�ย-มีนบุรี	 โครงก�รรถไฟฟ้� 

ส�ยสีเหลือง	ช่วงล�ดพร้�ว-สำ�โรง	โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	และโครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีแดงอ่อน	 ช่วงบ�งซื่อ-พญ�ไท-มักกะสัน-หัวหม�ก	 และส�ยสีแดงเข้ม	 ช่วงบ�งซื่อ-หัวลำ�โพง	 โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	จำ�นวน	๓	โครงก�ร	ได้แก่	ส�ยพัทย�-ม�บต�พุด	ส�ยบ�งปะอิน-สระบุรี-

นครร�ชสีม�	 และส�ยบ�งใหญ่-ก�ญจนบุร	ี โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ โครงการ

พฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ัง A ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	และโครงการพฒันาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟทีท่่าเรอื

แหลมฉบัง (ระยะที่ ๑)
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(26) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๒)	 โครงการที่อยู ่ระหว่าง

การดำาเนินการของกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอ 

คณะรัฐมนตรี จำ�นวน	๕	 โครงก�ร	 ได้แก่	 โครงการ

พัฒนาระบบรถไฟทางคู่	 จำ�นวน	๒	 โครงก�ร	 ได้แก่	

ช ่วงลพบุรี-ป�กนำ้�โพ	 และช่วงนครปฐม-หัวหิน	

โครงการพัฒนารถไฟฟ้าส�ยสีม่วง	 ช่วงเต�ปูน-

ร�ษฎร์บูรณะ	 และโครงการพัฒนาระบบรถไฟ

ความเร็วสูง	จำ�นวน	๒	โครงก�ร	ได้แก่	ช่วงกรุงเทพฯ-

ระยอง	และช่วงกรงุเทพฯ-หวัหนิ	ทัง้นีม้โีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษา จดัเตรยีม และเจรจา	จำ�นวน	๒	โครงก�ร	

ได้แก่	 โครงก�รพัฒน�ระบบรถไฟท�งคู่	 ขน�ดท�งม�ตรฐ�น	 ๑.๔๓๕	 เมตร	 ภ�ยใต้คว�มร่วมมือก่อสร้�งท�ง

รถไฟไทย-จีน	(กรุงเทพฯ-หนองค�ย)	และโครงก�รพัฒน�ระบบรถไฟท�งคู่	ขน�ดท�งม�ตรฐ�น	๑.๔๓๕	เมตร	 

ภ�ยใต้คว�มร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น	(กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)

	 	 	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเร่งพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นขนส่ง	 

ซึ่งเป็นร�กฐ�นก�รแก้ไขปัญห�จร�จรติดขัดในระยะย�ว	โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ	ประกอบด้วย	การจัดหารถโดยสารประจำาทาง 

(รถเมล์) ใหม่แทนรถเมล์ทีม่สีภาพเก่า	โดยค�ดว่�จะรบัมอบรถเมล์	NGV	จำ�นวน	๔๘๙	คนั	ได้ภ�ยในเดอืนธนัว�คม	

๒๕๕๙	 และให้กรมก�รขนส่งท�งบกเป็นหน่วยง�นกำ�กับดูแล	 (Regulator)	 ก�รให้บริก�รรถเมล์เพื่อปรับปรุง

บริก�รรถเมล์	การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าได้ผลักดันใหร้ถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน	ส�ม�รถเปิดให้

บรกิ�รได้เมือ่วนัที	่๖	สงิห�คม	๒๕๕๙	และเร่งก่อสร้�งรถไฟฟ้�ส�ยสนีำ�้เงนิ	ช่วงบ�งซือ่-ท่�พระ	และช่วงหวัลำ�โพง-

บ�งแค	ส�ยสแีดง	ช่วงบ�งซือ่-รงัสติ	และส�ยสเีขยีว	(หมอชติ-สะพ�นใหม่-คคูต)	ให้ส�ม�รถเปิดให้บรกิ�รได้โดยเรว็	 

รวมทัง้ตดิต�มก�รประกวดร�ค�ส�ยสส้ีม	ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-มนีบรุ	ีส�ยสชีมพ	ูช่วงแคร�ย-มนีบรุ	ีและส�ยสเีหลอืง 

ช่วงล�ดพร้�ว-สำ�โรงให้ส�ม�รถเริม่ก่อสร้�งได้ภ�ยในปี	๒๕๖๐	นอกจ�กนี	้ได้แก้ไขปัญห�ระหว่�งรถไฟฟ้�ส�ยสม่ีวง 

และส�ยเฉลิมรัชมงคล	พร้อมทั้งเร่งพิจ�รณ�อัตร�ค่�โดยส�รร่วม	 เพื่อจูงใจให้คนกรุงเทพฯ	 ใช้บริก�รในระบบ

ได้ต�มเป้�หม�ย

	 	 	 (๒)	 การพฒันาโครงข่ายทางพเิศษให้สมบรูณ์ครอบคลมุพืน้ที	่ได้ผลกัดนัก�รก่อสร้�ง

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 ซึ่งเปิดบริก�รแล้วเมื่อวันที่	 ๒๒	 สิงห�คม	 ๒๕๕๙	 

เพือ่เพิม่ท�งเลอืกในก�รเดนิท�งในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก	นอกจ�กนี	้รฐับ�ลยงัได้เร่งพฒัน�ระบบบตัรท�งด่วน

ให้ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกนักบัท�งหลวงพเิศษได้	เพือ่ให้มผีูใ้ช้บตัรท�งด่วนเพิม่ขึน้	ซึง่จะช่วยแก้ไขปัญห�ตดิขดัหน้�ด่�น

	 	 	 (๓)	 การพัฒนาระบบรถไฟ	 สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบรถไฟของประเทศให้ทันสมัย 

ทัดเทียมกับน�น�ประเทศ	 โดยเร่งดำ�เนินโครงก�รก่อสร้�งท�งคู ่	 ระยะเร่งด่วน	 ๖	 เส้นท�ง	 และตั้งแต่ 

ปี	๒๕๖๐	จะเริ่มทยอยเปิดใช้ง�นท�งคู่เป็นช่วง	ๆ	ซึ่งจะทำ�ให้ถึงที่หม�ยปล�ยท�งได้เร็วขึ้น	นอกจ�กนี้	ที่ผ่�นม�	 

ได้ทยอยรบัมอบรถโดยส�รรุน่ใหม่	จำ�นวน	๑๑๕	คนั	และเปิดให้บรกิ�รอย่�งเป็นท�งก�รในเดอืนตลุ�คม	๒๕๕๙	 

ซึ่งก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วถือเป็น	“จุดเปลี่ยน”	ครั้งสำ�คัญของรถไฟไทย

  ๓.๔.๙ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน	 มีคว�มคืบหน้�ในหล�ยด้�น	 

โดยรัฐบ�ลได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที ่	 ในจังหวัดต�ก	 สระแก้ว	 ตร�ด	 มุกด�ห�ร	

สงขล�	หนองค�ย	นครพนม	เชียงร�ย	ก�ญจนบุรี	และนร�ธิว�ส	และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 

และแรงงานแล้วเสรจ็ในทกุพืน้ที่	รวมทัง้ได้ให้สทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิการลงทนุ	ประกอบด้วย	๑)	สทิธปิระโยชน์

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	ซึ่ง	ณ	วันที่	๓๑	สิงห�คม	๒๕๕๙	มีเอกชนยื่นขอรับก�รส่งเสริม 
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(27)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ก�รลงทนุ	จำ�นวน	๔๐	โครงก�ร	รวมวงเงนิ	๗,๗๐๕.๖๖	ล้�นบ�ท	๒)	ม�ตรก�รลดหย่อนอตัร�ภ�ษเีงนิได้นติบิคุคล

ของกรมสรรพ�กร	๓)	ม�ตรก�รผ่อนปรนของกรมศลุก�กร	และ	๔)	สนิเชือ่เพือ่ก�รลงทนุของธน�ค�รเพือ่ก�รส่งออก 

และนำ�เข้�แห่งประเทศไทย	(Export-Import	Bank	of	Thailand:	EXIM	Bank)

	 	 	 นอกจ�กนี	้รฐับ�ลได้จดัระบบการบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลบั	ซึง่แรงง�น 

กัมพูช�และแรงง�นเมียนม�ส�ม�รถเข้�ม�ทำ�ง�นในลักษณะไป-กลับ	 ต�มม�ตร�	 ๑๔	 แห่งพระร�ชบัญญัต ิ

ก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้แล้ว	ส่วนส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�วอยูร่ะหว่�งพจิ�รณ�	 

ซึ่งก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะช่วยแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น	 ลดปัญห�แรงง�นต่�งด้�วลักลอบเข้�เมือง

อย่�งผิดกฎหม�ย	และช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กปัญห�ก�รค้�มนุษย์

	 	 	 ในด้�นการจัดโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร	โครงก�รด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและ

ด่�นศุลก�กรที่ได้รับจัดสรรงบประม�ณในปี	๒๕๕๙	ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มแผนง�น	โดยมีโครงก�รที่สำ�คัญ	

ได้แก่	ท�งเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพ�นข้�มแม่นำ้�เมย	แห่งที่	๒	ท�งหลวงหม�ยเลข	๑๒	ต�ก-แม่สอด	ตอน	๓	

และตอน	๔	ล�นตรวจสินค้�ด้วยระบบ	X-Ray	จังหวัดต�ก	ก�รปรับปรุงด่�นศุลก�กรคลองลึก	จังหวัดสระแก้ว	

ท�งหลวงหม�ยเลข	๓	ตร�ด–ห�ดเลก็	จงัหวดัตร�ด	และด่�นศลุก�กรสะเด�แห่งใหม่	จงัหวดัสงขล�	ทัง้นี	้รฐับ�ล

ได้จดัสรรงบประมาณ	แผนง�นบรูณ�ก�รพฒัน�พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ	โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้รบั 

งบประม�ณ	๖,๑๖๘	ล้�นบ�ท	และในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้รบังบประม�ณ	๓,๓๐๕	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วย 

โครงก�รส�ธ�รณูปโภคส�ธ�รณูปก�ร	โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รผ่�นแดน	(Customs-Immigration-Quarantine)	

ก�รส�ธ�รณสุขก�รผังเมือง	 ก�รจัดตั้งนิคมอุตส�หกรรม	 ก�รบริห�รจัดก�รแรงง�น	 ก�รบริก�รด้�นก�รลงทุน

และก�รค้�	คว�มมั่นคง	และก�รดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติ

  ๓.๔.๑๐ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทยกับส�ธ�รณรัฐ 

แห่งสหภ�พเมยีนม�ต�มนโยบ�ยก�รร่วมพฒัน�เศรษฐกจิไปด้วยกนักบัประเทศเพือ่นบ้�น	โดยเป็นโครงก�รภ�ยใต้ 

ก�รเชื่อมโยงระหว่�งกันในอ�เซียนที่จะสร้�งโอก�สท�งเศรษฐกิจก�รค้�ก�รลงทุน	สร้�งโอก�สในก�รขย�ยฐ�น

อุตส�หกรรมเชื่อมโยงพื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	และเปิดพื้นที่พัฒน�ภ�คตะวันตกของไทย

	 	 	 ผลก�รดำ�เนนิง�นทีส่ำ�คญั	ได้แก่	๑)	การประชมุคณะกรรมการร่วมระดบัสงูระหว่างไทย-

เมยีนมา	เพือ่ก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิพเิศษทว�ยและพืน้ทีโ่ครงก�รทีเ่กีย่วข้อง	(Joint	High-level	Committee:	

JHC)	เมือ่เดอืนธนัว�คม	๒๕๕๘	โดยจะอ�ศยัหลกัก�รพฒัน�ทีค่ำ�นงึถงึชมุชน	และสนบัสนนุก�รพฒัน�เศรษฐกจิ

และก�รจ้�งแรงง�นส�ธ�รณรฐัสหภ�พเมยีนม�	๒)	ดำาเนนิการให้ประเทศญีปุ่น่เข้าร่วมสนบัสนนุโครงการทวาย

อย่างเป็นทางการ	โดยก�รร่วมลงทุนกับประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ในนิติบุคคลเฉพ�ะกิจ	

(Special	Purpose	Vehicle:	SPV)	 ให้เป็นกลไกคว�มร่วมมือของทั้งส�มประเทศเพื่อสนับสนุนคณะกรรมก�ร

เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย	ให้ก�รพัฒน�โครงก�รทว�ยมีคว�มโปร่งใส	เปิดกว้�งสำ�หรับนักลงทุนน�น�ช�ติ	และ

เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล	 และ	 ๓)	การพัฒนาโครงข่ายทางถนนเชื่อมต่อโครงการทวายกับพื้นที่เศรษฐกิจ

ของไทย โดยดำ�เนนิโครงก�รก่อสร้�งท�งหลวงพเิศษระหว่�งเมอืง	ส�ยบ�งใหญ่-ก�ญจนบรุ	ีซึง่ค�ดว่�จะส�ม�รถ 

เปิดให้บรกิ�รได้ภ�ยในปี	๒๕๖๓	และมแีผนง�นปรบัปรงุท�งหลวงแผ่นดนิ	ช่วงก�ญจนบรุ-ีช�ยแดนไทยและเมยีนม� 

ณ	ด่�นช�ยแดนบ้�นพุนำ้�ร้อน	จังหวัดก�ญจนบุรี	เพื่อให้โครงข่�ยคว�มเชื่อมโยงท�งถนนมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

  ๓.๔.๑๑ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) เป็นก�รพฒัน�ต่อยอดก�รพฒัน�พืน้ทีบ่รเิวณช�ยฝ่ังทะเลตะวนัออกซึง่เป็นฐ�นก�รผลติอตุส�หกรรมหลกั

ของประเทศ	สูก่�รเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชัน้นำ�ของเอเชยี	เพือ่สนบัสนนุก�รยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั

ของประเทศ	ส่งเสรมิก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิ	ก�รจ้�งง�น	ก�รยกระดบัคณุภ�พชวีติและร�ยได้ของประช�ชน	 

โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะรองรบัก�รลงทนุอตุส�หกรรม	Super	Cluster	ทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงู	และ	๑๐	อตุส�หกรรม
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(28) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เป้�หม�ยเพือ่อน�คตของประเทศ	โดยมพีืน้ทีเ่ป้�หม�ย	ได้แก่	จงัหวดัฉะเชงิเทร�	ชลบรุ	ีและระยอง	ควบคูก่บัก�ร

พฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น	เชือ่มโยงระบบคมน�คมขนส่งโลจสิตกิส์	ท�งบก	ท�งร�ง	ท�งเรอื	และท�งอ�ก�ศให้เชือ่มโยง 

ทัง้ระบบและบรูณ�ก�รอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	ก�รพฒัน�เมอืงและสภ�พแวดล้อม	และก�รให้สทิธปิระโยชน์แก่ผูล้งทนุ	

	 	 	 ทัง้นี	้ได้มกี�รดำ�เนนิโครงก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก	และได้จดัทำ�แผนง�น

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ประกอบด้วย	๔	แผนง�น	ได้แก่	แผนงานพัฒนา

อตุสาหกรรม	โครงก�รสำ�คญัคอื	ก�รพฒัน�ท่�เรอือตุส�หกรรมม�บต�พดุ	ระยะที	่๓	แผนงานพฒันาโครงสร้าง 

พืน้ฐานคมนาคม	โครงก�รสำ�คญัคอื	ท�งหลวงพเิศษ	(พทัย�-ม�บต�พดุ)	รถไฟท�งคูฉ่ะเชงิเทร�-คลองสบิเก้�-แก่งคอย 

ท่�เรือช�ยฝั่ง	 (ท่�เทียบเรือ	 A)	 และศูนย์ก�รขนส่งตู้สินค้�ท�งรถไฟที่ท่�เรือแหลมฉบัง	 ก�รก่อสร้�งปรับปรุง 

และเพิ่มประสิทธิภ�พถนน	 ก�รติดตั้งระบบอำ�นวย

คว�มสะดวกและคว�มปลอดภัยเดินเรือ	 ก�รพัฒน�

ท่�เรอืแหลมฉบงั	ระยะที	่๓	โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สงู	

(กรุงเทพฯ-ระยอง)	และรถไฟร�งเบ�พัทย�	แผนงาน

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 

โครงก�รสำ�คัญคือ	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและ

สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกในสน�มบนิอูต่ะเภ�เพือ่รองรบัธรุกจิก�รบนิและอตุส�หกรรมก�รบนิ	ก�รพฒัน�ศนูย์ซ่อม

อ�ก�ศย�นทีส่น�มบนิอูต่ะเภ�	และก�รพฒัน�ท่�เรอืพ�ณชิย์สตัหบี	เพือ่ใช้ประโยชน์ในก�รเป็นท่�เรอืเฟอร์รีร่องรบั 

ก�รท่องเที่ยวและก�รขนส่งเชื่อมโยงช�ยฝั่งทะเลอ่�วไทย	 และแผนงานพัฒนาผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข	 โครงก�รสำ�คัญคือ	 ก�รว�งผังเมืองรวมชุมชน

ก�รปรบัปรงุระบบส่งและสถ�นไีฟฟ้�	ก�รเพิม่คว�มจอุ่�งเกบ็นำ้�	ก�รก่อสร้�งระบบท่อส่งนำ้�	ระบบบำ�บดันำ้�เสยี 

ระบบประป�	 ระบบระบ�ยนำ้�	 ก�รจัดก�รขยะ	 และก�รเพิ่มศักยภ�พก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข	 นอกจ�กนี้	 

ยังได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	พ.ศ.	....	เพื่อให้มีกลไกก�รพฒัน�

พืน้ทีท่ีม่คีว�มต่อเนือ่ง	 พร้อมทัง้อยูร่ะหว่�งเตรยีมก�รเพือ่ขบัเคลือ่นโครงก�รในระหว่�งทีพ่ระร�ชบญัญตัยิังไม่มี

ผลใช้บังคับ

๔.	 ผลก�รดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยรัฐบ�ล	๑๑	ด้�น

	 ก�รดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยรัฐบ�ลทั้ง	 ๑๑	 ด้�นนั้น	 นอกจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มคว�มเร่งด่วน	 

ก�รแก้ไขปัญห�ที่สั่งสมคั่งค้�ง	 และก�รมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื่อว�งร�กฐ�นสำ�หรับก�รพัฒน�ในระยะย�วแล้ว	 

มีก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญโดยสรุปในแต่ละนโยบ�ยดังนี้

 ๔.๑ นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

	 	 รฐับ�ลให้คว�มสำ�คญัสงูสดุต่อก�รเทดิทนูสถ�บนัพระมห�กษตัรย์ิและเผยแพร่คว�มรูค้ว�มเข้�ใจ 

ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถ�บันพระมห�กษัตริย์และพระร�ชกรณียกิจเพื่อประช�ชน	 โดยก�รจัดง�น

เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ที่สำ�คัญ	 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และเผยแพร่พระร�ชกรณียกิจให้เด็ก	และเย�วชนทร�บและตระหนักรู้	พร้อมทั้ง 

เปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วนร่วมแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดี	ดังนี้	

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘	ประกอบด้วย	ก�รจัดกิจกรรมท�งศ�สน� 

พธิถีว�ยพระพรชยัมงคล	๕	ศ�สน�	(ศ�สน�พทุธ	ศ�สน�อสิล�ม	ศ�สน�ครสิต์	ศ�สน�พร�หมณ์-ฮนิด	ูและศ�สน�ซกิข์) 
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(29)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ณ	มณฑลพิธีท้องสน�มหลวง	 พิธีอุปสมบทถว�ยเป็น 

พระร�ชกุศล	 ก�รจุดเทียนถว�ยพระพรชัยมงคล 

ก�รแสดงถนนส�ยวฒันธรรม	โดยจดัแสดงนทิรรศก�ร

เฉลิมพระเกียรติ	 ศิลปวัฒนธรรม	 ก�รแสดงพื้นบ้�น 

ถนนส�ยดนตรีและตล�ดนัดศิลปะ	 ก�รแสดงโขน 

ก�รแสดงหุน่โจ-หลยุส์	และวรรณกรรมพืน้บ้�นกจิกรรม

ช�วไทยเชือ้ส�ยจนี“รวมใจ	รวมพลงั	เทดิไท้มห�ร�ช�” 

ณ	 บริ เวณวงเวียนโอเดียนและถนนเย�วร�ช

กิ จ ก ร รมจ �กภ�คประช �ชนที่ นำ � โ ด ยมู ลนิ ธ ิ

๕	 ธันว�มห�ร�ช	 รวมทั้งกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติฯ	 “Bike	 for	 Dad”	 ซึ่งรัฐบ�ลได ้ขอ 

พระร�ชท�นพระร�ช�นุญ�ตสนองพระร�ชปณิธ�นในสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 

ในก�รจัดกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติฯ	 ดังกล่�ว	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 ธันว�คม	 ๒๕๕๘	 โดยมีผู้ลงทะเบียน 

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรย�นรวมจำ�นวน	 ๖๐๗,๙๐๙	 คนรวมทั้งมีคณะทูต�นุทูต	 ผู้แทนส่วนร�ชก�รและองค์กร 

ต่�ง	ๆ 	ตวัแทนผูท้พุพลภ�พร่วมกจิกรรม	ก�รจดักจิกรรมประกวดภ�พถ่�ย	และจดัทำ�หนงัสอืบนัทปึระวตัศิ�สตร์ 

“ปั่นเพื่อพ่อ”	 เฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อเผยแพร่แก่ประช�ชนด้วย	 นอกจ�กนี้	 ได้จัดนิทรรศก�รก�รแสดง

และจัดทำ�สื่อส�รคดีเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ ้�อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ประกอบด้วย	 

๑)	นิทรรศก�ร	“ทำ�ดีแบบพ่อ”	ณ	บริเวณสน�มเสือป่�	 ระหว่�งวันที่	 ๑๑-๑๓	ธันว�คม	๒๕๕๘	 เพื่อนำ�เสนอ 

เนื้อห�ที่มุ ่งเน้นให้ประช�ชนโดยเฉพ�ะเย�วชนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเกิดคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับพระร�ชประวัติ	 

ก�รทรงง�นตัง้แต่ทรงครองร�ชย์	ง�นวจิยัส่วนพระองค์ทีน่ำ�ม�ใช้พฒัน�ประเทศ	และส�ม�รถนำ�แนวพระร�ชดำ�ริ 

ไปประยกุต์ใช้เพือ่คว�มเจรญิรุง่เรอืงและดำ�รงชวีติทีม่คีว�มสขุต่อไป	๒)	ก�รแสดงโขนพระร�ชท�นเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ณ	พระล�นพระร�ชวังดุสิต	เรื่อง	ร�มเกียรติ์	ชุด	“พระกฤด�ร�ม�วต�ร”	ระหว่�งวันที่	๑๑-๑๓	ธันว�คม	๒๕๕๘ 

และ	 ๓)	 ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 “เอกกษัตริย์อัครศิลปิน”	 

รวมทั้งจัดง�นแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	“ถนนส�ยวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบ�รมี”	จัดมหกรรมสร้�งง�น	

สร้�งอ�ชีพ	จำ�นวน	๔	ครั้ง	ได้แก่	จังหวัดเชียงร�ย	ขอนแก่น	อุบลร�ชธ�นี	และก�ญจนบุรี	มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม	

๒๐,๙๙๕	 คน	 นอกจ�กนี้	 ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นในสถ�นประกอบกิจก�รเทิดไท้พระบิด�

แห่งม�ตรฐ�นช่�งไทย	 โดยส่งเสริมให้สถ�นประกอบกิจก�รเป็นศูนย์ทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น	 เพือ่ขย�ย

ก�รให้บริก�รก�รทดสอบฯ	 สู่ประช�ชนอย่�งทั่วถึง	 ทั้งนี้	 ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ	 ในสถ�นประกอบกิจก�รแล้ว	 

จำ�นวน	๗๙	แห่ง

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมศ�สนพิธี	 และรัฐพิธี	

ประกอบด้วย	 ๑)	 โครงก�รบรรพช�อุปสมบท	๗๗๐	 รูป	 ระหว่�งวันที่	 ๒๘	พฤษภ�คม-๑๒	 มิถุน�ยน	๒๕๕๙	 

๒)	พธิถีว�ยพระพรและถว�ยพระร�ชกศุลแด่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	วนัที	่๙	มถินุ�ยน	๒๕๕๙ 

พร้อมกันทั่วประเทศ	๓)	จัดสร้�งถ�วรวัตถุน้อมเกล้�ฯ	ถว�ย	ประกอบด้วย	พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่�ของแผ่นดิน	และ 

เรือนยอดบรมมังคล�นุสรณีย์	 ๔)	 โครงก�ร	 “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”	 ประกอบด้วย	 ก�รจัดนิทรรศก�ร

เฉลิมพระเกียรติสัญจร	 ก�รจัดทำ�ภ�พยนตร์สั้น	 “ค่�ของแผ่นดิน	 Pride	 and	 Dignity	 of	 Thais”	 ละครเวที	

“เสียงแห่งคว�มจงรักภักดี	Sounds	of	Love”	และโครงก�รเย�วชนอ�เซียนเรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงต�มรอยพระยุคลบ�ท



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

  ก า ร เ ต รี ย ม ง า น พ ร ะ บ ร ม ศ พ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่	 ๑๓	 ตุล�คม	 ๒๕๕๙	 สำ�นักพระร�ชวัง 
ได้มีประก�ศเรื่อง	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตล�ธิ เบศรร�ม�ธิบดี	 
จกัรนีฤบดนิทรสย�มนิทร�ธริ�ช	บรมน�ถบพติร	สวรรคต 
ยังคว�มสูญเสียและคว�มวิปโยคที่สุดในชีวิตของ
พสกนิกรทั้งประเทศ	 ก�รเตรียมง�นพระบรมศพ
พระบ�ทสมเด็จพระเจ ้�อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ให้สมพระเกียรติต�มโบร�ณขัตติยร�ชประเพณ ี
และสมกับคว�มจงรักภักดีของประช�ชนช�วไทย	
จึงถือเป็นภ�รกิจที่สำ�คัญยิ่งของรัฐบ�ล	 รัฐบ�ลได้
ประก�ศให้สถ�นที่ร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 หน่วยง�น 
ของรัฐและสถ�นศึกษ�ลดธงครึ่งเส�เป็นเวล�	๓๐	วัน 
ให้ข้�ร�ชก�ร	พนกัง�นรฐัวสิ�หกจิ	และเจ้�หน้�ทีข่องรฐั 
ไว้ทกุข์มกีำ�หนด	๑	ปี	ประก�ศให้วนัที	่๑๔	ตลุ�คม	๒๕๕๙ 
เป็นวันหยุดร�ชก�ร	 เพื่อเป็นก�รไว้อ�ลัยและให ้
ประช�ชนเข้�ถว�ยนำ้�สรงพระบรมศพเพื่อน้อมเกล้� 
น้อมกระหม่อมถว�ยสกัก�ระ	ก�รจดัให้ข้�ร�ชก�ร	พนกัง�นรฐัวสิ�หกจิ	และพนกัง�นองค์ก�รมห�ชนไปเข้�เฝ้�ฯ	
ในพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพและจดัตัง้ศนูย์บญัช�ก�รตดิต�มสถ�นก�รณ์เพือ่ตดิต�มสถ�นก�รณ์	
ดำ�เนนิก�รด้�นต่�ง	ๆ 	ให้เกดิคว�มสงบเรยีบร้อย	และประส�นง�นหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องเพือ่เตรยีมง�นพระร�ชพธิ ี
พระบรมศพ	 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดง�นพระร�ชพิธีพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช	 โดยรัฐบ�ลได้กร�บบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ทรงเป็น 
องค์ทีป่รกึษ�	และแต่งตัง้คณะกรรมก�รฝ่�ยต่�ง	ๆ 	นอกจ�กนี	้ได้มอบหม�ยหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องดำ�เนนิก�รด้�นต่�ง	ๆ  
เช่น	 ก�รจัดกิจกรรมเป็นพระบรมร�ช�นุสรณ์หรือถว�ยเป็นพระร�ชกุศลเพื่อให้ประช�ชนร่วมในก�รถว�ย 
สักก�ระแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ก�รจัดให้มีบริก�รส�ยด่วนเพื่อให้ประช�ชนใช้เป็น 
ช่องท�งในก�รแจ้งเหตฉุกุเฉนิหรอืสอบถ�มข้อมลูข่�วส�รต่�ง	ๆ 	ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	ก�รเพิม่บรกิ�รขนส่งส�ธ�รณะและ
จดัก�รจร�จรเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกประช�ชนในก�รเดนิท�งม�ถว�ยสกัก�ระพระบรมศพ	ตลอดจนก�รจดัง�น 
ธงฟ้�ลดร�ค�เสื้อดำ�	และก�รจัดให้บริก�รย้อมผ้�สีดำ�ให้แก่ประช�ชนทั่วประเทศ	
  การจดักจิกรรมปณธิานความด ีปีมหามงคล	รฐับ�ลได้เปิดให้ประช�ชนทกุหมูเ่หล่�ได้รวมใจถว�ย
ของขวญัแด่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	และพระบรมวงศ์ 
ทุกพระองค์	ระหว่�งปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐	ซึ่งเป็นช่วงเวล�อันเป็นมห�มงคลของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ต่อเนื่องกัน	
๓	ปี	 โดยได้ดำ�เนินกิจกรรม	๒	กิจกรรม	คือ	 โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย	 เป็นโครงก�รที่รวบรวมสิ่งมีค่�ของ 
แผ่นดินไทย	จำ�นวน	๙	หัวข้อ	ได้แก่	๑)	Royal	Accomplishments	๒)	บุคคล	๓)	สถ�นที่และสถ�ปัตยกรรม	 
๔)	อ�ห�รไทย	๕)	ศลิปะ	๖)	ง�นฝีมอืและหตัถกรรม	๗)	ประเพณ	ีวฒันธรรม	และวถิชีวีติ	๘)	ภมูปัิญญ�	ก�รศกึษ�	
นวัตกรรม	และ	๙)	กีฬ�และเบ็ดเตล็ด	เพื่อนำ�ม�จ�รึกเป็นคลังสมบัติดิจิทัลของช�ติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	
โดยเก็บรักษ�ไว้เป็นแหล่งคว�มรู้สำ�หรับเย�วชน	 นักศึกษ�	 ประช�ชน	 หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 
และรวมไปถึงช�วต่�งช�ติที่สนใจเข้�ม�ชม	 หรือนำ�ไปใช้เป็นเอกส�รอ้�งอิงท�งวิช�ก�ร	 และโครงการกิจกรรม 
“เจ้�พระย�ใสสะอ�ด”	เพื่อบำ�รุงรักษ�แม่นำ้�เจ้�พระย�	ในบริเวณท่�ช้�ง	วัดอรุณร�ชวร�ร�ม	และโรงพย�บ�ล
ศิริร�ช	ให้มีคว�มสะอ�ด	ปร�ศจ�กขยะมูลฝอย	เพื่อสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีด้�นก�รท่องเที่ยวของประเทศไทย	



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(31)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  การจดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพธิ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙	 ประกอบด้วย	 ๑)	 กิจกรรมท�งศ�สน�	 
๒)	กจิกรรมก�รแสดงด้�นวฒันธรรม	๓)	พธิจีดุเทยีนถว�ยพระพรชยัมงคล	รฐับ�ลได้จดัสร้�งถ�วรวตัถนุ้อมเกล้�ฯ	
ถว�ย	โดยขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตจัดสร้�งพระพุทธรูปประจำ�พระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	
พระบรมร�ชนินี�ถ	และได้รบัพระร�ชท�นน�มพระพทุธรปูประจำ�พระชนมพรรษ�ว่�	“พระสมัพทุธโคดม	สริกิติ 
บรมร�ชนินี�ถจตรุ�สตีวิรรษมงคล”	รวมทัง้ได้น้อมเกล้�ฯ	ถว�ย	“เรอืนยอดบรมมงัคล�นสุรณย์ี”	ตลอดจนจดัสร้�งถว�ย 
“พพิธิภณัฑ์ไม้มค่ี�เพือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิ”	นอกจ�กนี	้ได้ดำ�เนนิโครงก�รและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิ๙	ด้�น 
ได้แก่	 ๑)	 ด้�นก�รสร้�งถ�วรวัตถุและส�ธ�รณประโยชน์	 ๒)	 ด้�นก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 
๓)	ด้�นก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิต	พัฒน�สังคมและจิตใจ	๔)	ด้�นก�รส่งเสริมศ�สน�และวัฒนธรรม	๕)	ด้�นก�ร
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ๖)	 ด้�นก�รส่งเสริมก�รศึกษ�	 ๗)	 ด้�นมหกรรมก�รแสดง	
ก�รประกวด	และนิทรรศก�ร	๘)	ด้�นก�รจัดทำ�เอกส�รวีดิทัศน์	และของที่ระลึก	และ	๙)	ด้�นอื่น	ๆ	รวม	๒๙๘	
โครงก�ร/กิจกรรม
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙	โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	ทั้งในส่วนกล�งและ 
ส่วนภูมิภ�คทั่วประเทศ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 พิธีท�งศ�สน�	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์	 สวดนพเคร�ะห์	 รวมพลัง 
ท�งศ�สน�มห�มงคลสม�นฉนัท์	๕	ศ�สน�	๒)	ก�รต�มห�บคุคลในภ�พทีเ่คยถว�ยง�นต�มพระร�ชกรณยีกจิจำ�นวน 
๗	ภ�พ	๓)	ก�รแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ	ระหว่�งวันที่	๒๓-๒๕	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	และ	๔)	ก�รจัดนิทรรศก�ร
เฉลิมพระเกียรติ	 เรื่อง	“สย�มมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์	และเจ้�ฟ้�นักบิน”	จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประช�ชน	
หนังสือสมุดภ�พพระร�ชกรณียกิจ	และจัดทำ�ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
  การจดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙	 โดยจัดกิจกรรมจัดเทศน์มห�ช�ติเวสสันดรช�ดก	 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ	ทัว่ประเทศ	จำ�นวน	๗๗	แห่ง	ก�รบรรพช�อปุสมบทพระภกิษสุ�มเณรและบวชศลีจ�รณิภี�คฤดรู้อน 
ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	จัดนิทรรศก�รศิลปะไทยร่วมสมัย	Thailand	Eye	ณ	หอศิลป์ซัทชี่	 (Saatchi) 
กรงุลอนดอน	สหร�ชอ�ณ�จกัร	และหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพฯ	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุ	 ๕	 รอบ	 ๒	 เมษ�ยน	 ๒๕๕๘	 และเฉลิมฉลอง	 ๑๖๐	 ปี	 
ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตไทย-สหร�ชอ�ณ�จักร	 นอกจ�กนี้	 ได้จัดเสวน�และนิทรรศก�ร
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�ร	ีเรือ่ง	“เจ้�ฟ้�นกัพฒัน�แห่งแผ่นดนิ”	ก�รต�มห� 
บุคคลในภ�พ	ก�รจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	ก�รแสดงดนตรีไทยครูอ�วุโสแห่งรัตนโกสินทร์	
ก�รแสดง	“ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนร�ชศิลปิน”	ณ	โรงละครแห่งช�ติ	
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙	 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคห�ยุสมธัมม์ 
เนื่องด้วยนพเคร�ะห์	สืบพระช�ต�เฉลิมพระเกียรติฯ	ก�รต�มห�บุคคลในภ�พแห่งคว�มทรงจำ�	จำ�นวน	๕	ภ�พ	
ก�รจัดทำ�ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติฯ	และก�รแสดงดนตรีกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติฯ	ณ	โรงละครแห่งช�ติ	
  การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
รฐับ�ลได้ดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รปกป้องรกัษ�สถ�บนัพระมห�กษตัรย์ิ	โดยตดิต�มและตรวจสอบผูก้ระทำ�คว�มผดิ
ท�งคอมพวิเตอร์ทีเ่ผยแพร่ข้อมลู	รปูภ�พ	หรอืก�รโฆษณ�ทีไ่ม่เหม�ะสมบนเวบ็ไซต์	สือ่ออนไลน์ต่�ง	ๆ 	ตลอด	๒๔	
ชัว่โมง	โดยได้ตรวจพบเวบ็ไซต์เข้�ข่�ยล่วงละเมดิสถ�บนัและไม่เหม�ะสมทีก่ระทำ�คว�มผดิ	จำ�นวน	๑๔,๐๔๒	URLs 
รวมทัง้มคีำ�สัง่ศ�ลอ�ญ�	(หม�ยเลขคดดีำ�)	ให้ระงบัก�รทำ�ให้แพร่หล�ยซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์	จำ�นวน	๑๐๕	URLs
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(32) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  การเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 
แก่ประชาชน ประกอบด้วย	๑)	เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภ�พ	โดยจดัแสดงนทิรรศก�รสร้�งต้นแบบและ 
ฐ�นก�รเรยีนรู	้เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภ�พของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช 
ในด้�นก�รเกษตร	 และสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ในด้�นก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 
โดยมีเกษตรกร	นักเรียน	 นักศึกษ�	 และประช�ชนทั่วไป	 เข้�ชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้	 จำ�นวน	๓๓๒,๑๘๓	คน	 
รวมทั้งดำ�เนินก�รร่วมกับเครือข่�ยพิพิธภัณฑ์	 หน่วยง�น	 องค์กร	 ร้�นค้�	 จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร	 กิจกรรม 
ก�รเรียนรู้	 และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน	 นักศึกษ�	 และประช�ชนที่ม�เรียนรู้และเข้�ชม
พิพิธภัณฑ์ฯ	๒)	ดำ�เนินโครงก�รเย�วชนจิตอ�ส�เพื่อเรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	รุ่นที่	๔	โดยมีเย�วชนที่ได้รับ
คัดเลือกจ�กทั่วทุกภูมิภ�คทั้งไทยและต่�งประเทศ	จำ�นวน	๖๓	คน	เข้�ร่วมโครงก�รฯ	ที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 
ภพู�นอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจงัหวดัสกลนคร	ระหว่�งวนัที	่๖-๒๙	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	เพือ่สร้�งประสบก�รณ์
ก�รเรยีนรูว้ถิชีวีติพึง่พ�ตนเองต�มแนวพระร�ชดำ�รใิห้แก่เย�วชน	ผ่�นก�รเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิร่วมกบัเกษตรกร
ผู้น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริม�ปฏิบัติ	และสร้�งพลังจิตอ�ส�สู่ก�รพัฒน�สังคม
  การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย	๑)	ก�รดำ�เนินง�น
ต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียง	โดยอบรมให้คว�มรู้ก�รจัดทำ�บัญชีต้นทุนอ�ชีพ	จำ�นวน	๒๐๑,๒๔๘	ร�ย	สร้�งและ
พัฒน�อ�ส�สมัครเกษตรด้�นบัญชี	 จำ�นวน	๒๕,๓๗๕	 ร�ย	 จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และก�รเรียนรู้ 
ก�รดำ�เนนิง�นต�มแนวปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	๔,๙๔๖	ร�ย	ฝึกอบรมเกษตรกรเพือ่ให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจ
ในก�รพัฒน�ก�รเกษตรต�มแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 จำ�นวน	๑๕,๗๓๒	 ร�ย	 และ 
คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 (ศูนย์หลัก)	 เป็นสถ�นที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ	 โดยได้ฝึกอบรม
เกษตรกร	 จำ�นวน	๓,๔๒๗	 ร�ย	 ๒)	 ก�รส่งเสริมก�รนำ�ม�ตรฐ�นแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม 
สู่ภ�คปฏิบัติ	 เพื่อน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของสังคมไทย	 
๓)	 ก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงภ�คก�รศึกษ�	 โดยพัฒน�	 “สถ�นศึกษ�พอเพียง”	 ให้เป็น	 
“ศนูย์ก�รเรยีนรูต้�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงด้�นก�รศกึษ�”	เพือ่เป็นแกนนำ�ในก�รขบัเคลือ่นขย�ยผล 
เศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถ�นศกึษ�ทัว่ประเทศ	และเปิดศนูย์เรยีนรูป้รชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 
ประจำ�ตำ�บล	 จำ�นวน	 ๗,๔๒๔	 แห่ง	 และ	 ๔)	 ก�รดำ�เนินโครงก�รประช�สัมพันธ์บทบ�ทของไทยในฐ�นะ 
ประธ�นกลุ่ม	 ๗๗	 และเผยแพร่ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�
และก�รพัฒน�	สมัยที่	๑๔	(United	Nations	Conference	on	Trade	and	Development:	UNCTAD	XIV)	
ระหว่�งวันที่	๑๕-๒๓	กรกฎ�คม	๒๕๕๙	ณ	กรุงไนโรบี	ส�ธ�รณรัฐเคนย�
  การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 รัฐบ�ลได้อนุมัติงบประม�ณเพื่อสนับสนุน
โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ดำ�เนนิโครงก�รสำ�คญั	ดงันี	้๑)	ก�รพฒัน�
พื้นที่โครงก�รหลวง	ด้วยก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้แก่เกษตรกร	จำ�นวน	๖๕,๖๙๔	ร�ย	ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�
อุทย�นหลวงร�ชพฤกษ์	ซึ่งมีประช�ชนและผู้สนใจเข้�เยี่ยมชม	จำ�นวน	๗๗๙,๖๕๔	คน	รวมทั้งก�รจัดทำ�ระบบ
อนรุกัษ์ดนิและนำ�้เกษตรพืน้ทีส่งู	โครงก�รขย�ยผลโครงก�รหลวง	และโครงก�รขย�ยผลโครงก�รหลวงเพือ่แก้ไข
ปัญห�ก�รปลูกฝิ่นอย่�งยั่งยืน	จำ�นวน	๑๑,๗๙๑	ไร่	๒)	ก�รฝึกอบรมฝีมือแรงง�นต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 เพื่อให้ประช�ชนวัยแรงง�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือ 
ในส�ข�อ�ชีพต่�ง	 ๆ	 มีผู ้เข้�ร่วมโครงก�ร	 ๔,๕๒๒	 คน	 รวมทั้งฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิข�เทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี	จำ�นวน	๒๔	คน	นอกจ�กนี้	ได้มีก�รฝึกอ�ชีพแรงง�นกลุ่มเฉพ�ะ	เช่น	ทห�รก่อน 
ปลดประจำ�ก�ร	ผูผ่้�นก�รบำ�บดัย�เสพตดิ	ผูต้้องขงัก่อนพ้นโทษ	ผูส้งูอ�ย	ุผูพ้กิ�ร	ผูป้ระสบภยัธรรมช�ต	ิเย�วชน
ในสถ�นพินิจ	 และชนกลุ่มน้อย	 เพื่อให้เป็นกำ�ลังแรงง�นต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	 และเป็นกลไก 
ด้�นกำ�ลังแรงง�นที่รองรับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 โดยมีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร	 ๙,๖๒๑	 คน	 ๓)	 ก�รส่งเสริม 
และพฒัน�ผลติภณัฑ์ศลิป�ชพีต�มแนวพระร�ชดำ�ร	ิโดยฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบก�รและร�ษฎรในหลกัสตูรต่�ง	ๆ  
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(33)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เช่น	ช่�งบ�ติก	ง�นโภชน�ก�ร	ช่�งตัดเย็บเสื้อผ้�	โดยมีผู้ประกอบก�รและร�ษฎรได้รับก�รพัฒน�แล้ว	จำ�นวน	
๙๔๐	 ร�ย	 รวมทั้งพัฒน�ผู้ประกอบก�รเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 โดยฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบก�รใหม่หรือผู้ที่ผ่�นหลักสูตรศิษย์พระด�บส	 เพื่อให้มี
ทักษะคว�มรู้ในก�รประกอบสัมม�ชีพได้อย�่งยั่งยืน	 นอกจ�กนี้	 มีก�รฝึกอบรมด�้นก�รพัฒน�ทักษะ	 ก�รผลิต
ผลติภณัฑ์ชมุชน	เช่น	ก�รซ่อมแซมไฟฟ้�เบือ้งต้น	ก�รตดัเยบ็เสือ้ผ้�เบือ้งต้น	ก�รพฒัน�บคุล�กรด้�นง�นหตัถศลิป์	 
เพื่อยกระดับร�ยได้และคว�มเป็นอยู่	 อันเป็นก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวท�ง 
ในก�รส่งเสริมและพัฒน�	มีร�ษฎรได้รับก�รพัฒน�แล้วจำ�นวน	๑,๐๐๐	คน

 ๔.๒ นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
	 	 รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�คว�มมั่นคงของรัฐภ�ยในประเทศ	 โดยดำ�เนินก�รดังนี้	 
การแก้ไขปัญหาการใช้ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย	การขบัเคลือ่นงานการแก้ไขปัญหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏบิตักิารการแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘- 
๒๕๖๐	 โดยใช้ก�รปฏิบัติก�รท�งทห�ร	 ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของประช�ชน	 ก�รเปิดโอก�สให้บุคคลที่มี 
หม�ยอ�ญ�	 และบุคคลต้องสงสัยเข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม	 และก�รเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบ	 พร้อมทั้ง 
สร้�งคว�มเข้�ใจทัง้ในและต่�งประเทศ	ทำ�ให้เลข�ธกิ�รองค์ก�รคว�มร่วมมอือสิล�ม	(Organization	of	the	Islamic 
Cooperation:	 OIC)	 ชื่นชมก�รแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของไทยพร้อมให้คว�มช่วยเหลือ	 โดยสร้�ง 
พืน้ทีท่�งก�รเมอืงเพือ่สนบัสนนุก�รพดูคยุกบัผูท้ีม่คีว�มคดิเหน็แตกต่�ง	ส่งเสรมิคณุภ�พและขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ� 
ให้สอดคล้องต�มหลักก�รศ�สน�	 พร้อมทั้งมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่ท�ย�ทผู้ได้รับผลกระทบจ�กคว�มไม่สงบ
ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในระดับอ�ชีวศึกษ�	ภ�ยใต้แนวคิด	“เด็กทุนอ�ชีวะ	ช�ยแดนใต้	’๕๙	โตไปไม่โกง..”	 
รวมทั้งทุนอุดมศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ระยะที่	 ๓	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินโครงก�ร 
เสรมิสร้�งสงัคมพหวุฒันธรรมระดบัตำ�บล	(ต�มแนวท�งทุง่ย�งแดงโมเดล)	โดยพฒัน�ศกัยภ�พแกนนำ�ในก�รร่วมคดิ 
และกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินง�นต�มกรอบกิจกรรมต�มหลักปฏิบัติศ�สน�	 ประเพณีและวัฒนธรรม	 
พร้อมทั้งพัฒน�ต�มศักยภ�พของพื้นที่เพื่อคุณภ�พชีวิตประช�ชน	 โดยนำ�นโยบ�ยประช�รัฐกับหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและเศรษฐกิจ	 
เช่น	โครงก�รสินเชื่อเพื่อสนับสนุนก�รจ้�งง�นในเขตพัฒน�พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้		ก�รก่อสร้�งนิคม
อุตส�หกรรมย�งพ�ร�	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งก�ยมุสลิมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 และ 
ดำ�เนินก�รเพื่อให้ประช�ชนมีอ�ชีพและร�ยได้เพิ่มขึ้น	 การจัดทำานโยบายการบริหารและการพัฒนา 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒	ซึง่ให้คว�มสำ�คญักบัก�รแปลงนโยบ�ยไปสูก่�รปฏบิตัแิละส่งเสรมิ
ให้กระบวนก�รพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นว�ระแห่งช�ติ	 โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ก�รบริห�รและ 
ก�รพฒัน�จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้	และเพิม่เตมิอำ�น�จของกองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร
เพื่อให้ก�รรักษ�คว�มมั่นคงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นไปอย่�งมีเอกภ�พ	 รวมทั้งจัดทำ�ร่�งแผนปฏิบัติก�ร 
ก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในระยะต่อไป	 คือ	 ช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๓	 เพื่อรองรับ 
ก�รนำ�นโยบ�ยก�รบริห�รและพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ไปสู่ก�รปฏิบัติในระยะ	๓	ปีต่อไป	และการดำาเนิน
นโยบายด้านการแสวงหาทางออกจากความขดัแย้งโดยสนัตวิธิ	ีโดยให้กลุม่ผูม้คีว�มคดิเหน็แตกต่�งจ�กภ�ครฐั
เข้�ม�พดูคยุกบัฝ่�ยไทย	ทำ�ให้เหตกุ�รณ์คว�มรนุแรงลดลงอย่�งมนียัสำ�คญั	ทัง้นี	้ประช�ชนในพืน้ทีแ่ละน�น�ช�ต ิ
ได้ให้ก�รสนบัสนนุกระบวนก�รพดูคยุเพือ่ลดคว�มขดัแย้งโดยสนัตวิธิี	และเหน็พ้องในก�รห�รอืเรือ่งก�รกำ�หนด
พื้นที่ปลอดภัยร่วมกันต�มข้อเสนอของภ�คประช�สังคมและประช�ชนในพื้นที่ในก�รพูดคุยครั้งต่อไป
	 	 ส่วนก�รดำ�เนนิก�รด้�นความมัน่คงของรฐัทีส่มัพนัธ์กบังานต่างประเทศนัน้	รฐับ�ลดำ�เนนิก�รดงันี้	
๑)	การบรหิารจดัการชายแดนเพือ่เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	โดยจดัทำ� 
แผนบริห�รจัดก�รช�ยแดนด้�นคว�มมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔	เพื่อให้พื้นที่ช�ยแดนมีคว�มมั่นคง	ปลอดภัย	



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

และส่งเสริมก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รค้�ก�รลงทุนระหว่�งไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสู่

ประช�คมก�รเมืองและคว�มมั่นคงอ�เซียน	 พร้อมกับดำ�เนินโครงก�รเชื่อมโยงข้อมูลล�ยพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 

ทั่วประเทศ	 (e-Fingerprint)	 และดำ�เนินคว�มร่วมมือเกี่ยวกับจุดผ่�นแดนกับประเทศเพื่อนบ้�น	 เช่น	 

ร�ชอ�ณ�จกัรกมัพชู�	ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	และส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมยีนม�	๒)	การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ติดชายแดน	 	 โดยเน้นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับนโยบ�ย	

ยทุธศ�สตร์	และแนวท�งก�รปฏบิตัใิห้เกดิเครอืข่�ยและกลไกก�รปฏบิตังิ�นในระดบัพืน้ทีข่องอำ�เภอและหมูบ้่�น 

ทีต่ดิช�ยแดน	ทัง้นี	้ทีผ่่�นม�ได้มกี�รจดัประชมุคณะอนกุรรมก�รร่วมมอืรกัษ�คว�มสงบเรยีบร้อยต�มช�ยแดนทัว่ไป 

ไทย-ล�ว	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๙	 เพื่อห�รือถึงแนวท�งคว�มร่วมมือท�งก�รแพทย์ทห�รระหว่�งสองประเทศ	 

๓)	การสร้างความมัน่คงทางทะเล	ได้กำ�หนดกรอบก�รดำ�เนนิก�รแผนคว�มมัน่คงแห่งช�ตทิ�งทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘-

๒๕๖๔	และเสนอร่�งพระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�ผลประโยชน์แห่งช�ตทิ�งทะเล	พ.ศ.	....	เพือ่บรูณ�ก�รคว�มร่วมมอื 

ในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเลให้มีเอกภ�พ	 ควบคู ่ไปกับก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน� 

ก�รบริห�รจัดก�รท�งทะเล	 พร้อมทั้งเฝ้�ระวังและป้องกันก�รรุกลำ้�เขตแดนต�มแนวช�ยแดนท�งทะเล	 เช่น	 

ก�รคุ้มครองแท่นขุดเจ�ะนำ้�มันในอ่�วไทย	 ก�รจับกุมเรือประมงที่ลักลอบเข้�ม�ทำ�ก�รประมงในน่�นนำ้�ไทย	 

และจัดชุดประส�นง�นประจำ�พื้นที่กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย	 เช่น	 ก�รจับกุม 

ก�รลักลอบนำ�เข้�ย�เสพติดและจับกุมผู้หลบหนีเข้�เมือง	 พร้อมกำ�หนดให้มีก�รตรวจโรงง�นและสถ�นแปรรูป 

สัตว ์นำ้�เบื้องต้น	 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมก�รแจ้งเรือเข ้�-ออก	 ทั้ง	 ๒๒	 จังหวัดช�ยทะเลของไทย	 

และศนูย์	Forward	Inspection	Points	เพิม่เตมิ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รตดิต�ม	ควบคมุ	และเฝ้�ระวงัก�รทำ� 

ก�รประมงของไทย	 รวมทั้งพิจ�รณ�แนวท�งก�รสำ�รวจเรือประมงที่ได ้รับใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	

๔) 	 การแก ้ ไขป ัญหาอาชญากรรมข ้ ามชาต ิ

เช่น	ปัญห�ค้�ง�ช้�งของกล�ง	ต�มคว�มในอนุสัญญ� 

ว�่ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึ่งชนิดพนัธุ์ของสตัวป์่� 

และพืชป่�ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 (the	 Conventiontion	

on	International	Trade	in	Endangered	Species	

of	Wild	Faung	and	Flora:	CITES)	โดยการผลักดัน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 

เช่น	พระร�ชบัญญัติง�ช้�ง	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อควบคุม 

ก�รครอบครองก�รค ้ � ง�ช ้ � งทั้ งภ�ยในและ 

ระหว่�งประเทศ	 พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�	 ฉบับที่	 ๓	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อรองรับก�รกำ�หนด

ให้ช้�งแอฟริก�เป็นสัตว์ป่�คุ้มครองต�มกฎหม�ย	 ดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รง�ช้�งแห่งประเทศไทย	 

ปี	๒๕๕๘	ซึง่ทำ�ให้	CITES	มมีตไิม่ระงบัก�รค้�สตัว์ป่�และพชืป่�ในบญัช	ีCITES	กบัประเทศไทย	รวมทัง้เร่งดำ�เนนิ

ม�ตรก�รป้องกนัก�รนำ�ช้�งป่�ม�สวมสทิธเิป็นช้�งบ้�น	การดำาเนนิการตามยทุธศาสตร์และการปรบัปรงุกฎหมาย 

ด้านความมั่นคงของประเทศ	 เช่น	 ก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�อ�ชญ�กรรม 

ข้�มช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔	โดยจัดตั้งคณะทำ�ง�นร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงกับประเทศต่�ง	ๆ 

และจัดทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงในรูปแบบบันทึกคว�มเข้�ใจ	 ก�รปรับปรุงกฎหม�ย 

ด้�นคว�มมัน่คงให้สอดคล้องกบัสภ�วก�รณ์ปัจจบุนั	ได้แก่	พระร�ชบญัญตัสิภ�คว�มมัน่คงแห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	

และกำ�หนดประเด็นเร่งด่วนด้�นคว�มมั่นคง	 ซึ่งประกอบด้วย	 ก�รปฏิรูประบบข่�วกรอง	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล

ด้�นคว�มมั่นคง	ก�รพัฒน�ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยบุคคล	 เอกส�ร	และสถ�นที่สำ�คัญ	ก�รปฏิรูประบบง�น

ด้�นก�รป้องกนัประเทศและก�รปฏบิตัภิ�รกจิอืน่ทีไ่ม่ใช่ก�รสงคร�ม	และก�รพฒัน�ระบบง�นบรกิ�รประช�ชน	
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(35)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นอกจ�กนี้	ได้กำ�หนดนโยบ�ยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔	เป็นกรอบใหญ่ในก�รกำ�หนดทิศท�งที่มี

คว�มพร้อมต่อคว�มเปลีย่นแปลงของบรบิทคว�มมัน่คง	เพือ่พร้อมเผชญิวกิฤตก�รณ์ด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	ก�รกำ�หนด

ยทุธศ�สตร์คว�มมัน่คงแห่งช�ตขิองไทยต่อประเทศรอบบ้�น	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	ภ�ยใต้วสิยัทศัน์	“ประเทศไทย

อยู่ร่วมกับประเทศรอบบ้�นอย่�งฉันท์มิตรบนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้�น”	 ๕)	การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศให้ทนัสมยั	โดยกำ�หนดร่�งยทุธศ�สตร์ก�รเตรยีมพร้อมแห่งช�ต ิ

พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔	เพือ่เป็นกรอบและทศิท�งก�รเตรยีมพร้อมแห่งช�ตใินภ�พรวมของประเทศ	ก�รดำ�เนนิง�น 

ต�มกรอบอ�เซียนในก�รเข้�ร่วมประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียนและจัดตั้งศูนย์แพทย์ทห�รอ�เซียน	 

พร้อมจดัก�รฝึกร่วมท�งก�รทห�รของกองทพั	เช่น	ก�รฝึกก�รบรหิ�รวกิฤตก�รณ์ระดบัช�ต	ิก�รฝึกร่วมกองทพัไทย 

ปี	๒๕๕๙	และจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รแม่นำ�้โขงปลอดภยั	๖	ประเทศ	ระยะเวล�	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๑)	ร่วมกนั

ระหว่�งประเทศทีเ่กีย่วข้อง	๖)	การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบันานาประเทศ โดยในกรอบทวภิ�คไีด้ดำ�เนนิ

คว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�น	ประเทศสม�ชิกอ�เซียน	ประเทศในภูมิภ�ค	และประเทศนอกภูมิภ�ค	 เช่น	 

ก�รประชุมห�รือแนวท�งเพื่อกระชับและขย�ยคว�มสัมพันธ์ในด้�นต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วม

ระหว่�งไทย-ล�ว	และไทย-ม�เลเซีย	ก�รประชุม	Strategic	Dialogue	กับสหรัฐอเมริก�	ก�รประชุม	Political	

Consultation	กบัสหพนัธ์ส�ธ�รณรฐัเยอรมน	ีก�รประชมุคณะกรรม�ธกิ�รร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิ	

ก�รค้�	 และวิช�ก�รกับสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	 และก�รประชุม	 Political	 Dialogue	 กับส�ธ�รณรัฐโปรตุเกส	 

รวมทั้งได้จัดทำ�คว�มตกลงคว�มร่วมมือกับน�น�ประเทศในทุกมิติ	 เช่น	 คว�มร่วมมือด้�นก�รแก้ไขปัญห� 

ก�รค้�มนุษย์	 ก�รเกษตร	 ก�รพัฒน�ระบบร�ง	 ธุรกรรมก�รเงินและก�รธน�ค�ร	 ท�งวิช�ก�ร	 ก�รท่องเที่ยว 

และวัฒนธรรม	 ๗) การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซียน เช่น	 เพิ่มพูน 

คว�มร่วมมือกับประเทศ	 CLMV	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมประช�ชนในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนที่เข้มแข็ง 

และส่งเสริมบทบ�ทที่แข็งขันและสร้�งสรรค์ของไทยในประช�คมอ�เซียน	 โดยก�รเข้�ร่วมก�รประชุมต่�ง	 ๆ	 

ในกรอบอ�เซียน	 ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน	 (ASEAN	 Summit)	 ครั้งที่	 ๒๗-๒๙	 ก�รประชุมอ�เซียนบวก	๓	 

(ASEAN+3)	รวมทั้งก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนกับสหรัฐอเมริก�และสหพันธรัฐรัสเซีย	๘)	การส่งเสริมบทบาท

ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินบทบ�ทที่สร้�งสรรค์และรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ	 

โดยเข้�ร่วมก�รประชุมระหว่�งประเทศสำ�คัญ	ๆ	เช่น	ก�รประชุมผู้นำ�เอเชีย-ยุโรป	ครั้งที่	๑๑	ก�รประชุมรัฐภ�คี 

กรอบอนสุญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	สมยัที	่๒๑	ก�รประชมุสมชัช�สหประช�ช�ติ

สมัยส�มัญครั้งที่	 ๗๐	 และ	 ๗๑	 ก�รประชุมผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค	 ครั้งที่	 ๒๓	 ก�รประชุม	 International	 

Institute	 for	 Strategic	 Studies	 (IISS)	 Shangri-La	 Dialogue	 ครั้งที่	 ๑๕	 ก�รประชุมระดับผู้นำ�ว่�ด้วย 

คว�มมั่นคงท�งนิวเคลียร์	 ก�รประชุม	 International	 Conference	 on	 Blue	 Ocean	 Strategy	 และ 

ก�รประชุมผู้นำ�	 G20	 รวมทั้งดำ�เนินก�รเชิงรุกเพื่อส่งเสริมบทบ�ทของประเทศไทยในประเด็นที่ประช�คมโลก 

ให้คว�มสำ�คญั	เช่น	ก�รนำ�เสนอหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เป็นแนวท�งหนึง่สำ�หรบัก�รบรรลเุป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ	 โดยขับเคลื่อนในกลุ่ม	 ๗๗	 และกรอบคว�มร่วมมือไตรภ�คี	 และผลักดัน 

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รอพยพโยกย้�ยถิ่นฐ�นแบบไม่ปกติ	 และขับเคลื่อนก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในกรอบคว�มร่วมมือ 

ทวิภ�คีและไตรภ�คี	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่�งประเทศ	 เพื่อคุ้มครอง	 ดูแล 

ผลประโยชน์	และให้คว�มช่วยเหลอืคนไทยในต่�งประเทศทกุกรณ	ีเช่น	ก�รช่วยเหลอืและส่งกลบัลกูเรอืประมงไทย 

จ�กส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	 ก�รช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยที่เดินท�งไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ร�ชอ�ณ�จักร

ซ�อุดีอ�ระเบีย	 ก�รช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เดินท�งไปแสวงบุญที่พุทธคย�	 ส�ธ�รณรัฐอินเดีย	 ก�รจัดตั้ง 

ศูนย์บริก�ร	Call	Centerแบบ	๒๔	ชั่วโมง	 เพื่อให้บริก�รข้อมูลด้�นกงสุลแก่ประช�ชน	รวมทั้งก�รทำ�ง�นของ

สถ�นเอกอัครร�ชทูตและสถ�นกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกที่ทำ�หน้�ที่ศูนย์ดำ�รงธรรมในก�รรับเรื่องร้องเรียน
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(36) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๓ นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมลำ้า

ของสงัคมและการสร้างโอกาสการเข้าถงึบรกิารของรฐั

	 	 รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�รใน	๕	ด้�นหลกั	ได้แก่	

๑)	 ก�รเร่งสร้�งโอก�ส	 ก�รมีอ�ชีพ	 และก�รมีร�ยได ้

ที่มั่นคง	 เพื่อให ้คนไทยทุกคนได ้มี ง�นทำ�และ 

มีร�ยได้	๒)	ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์	

แรงง�นต่�งด้�ว	 คนขอท�น	 ๓)	 ก�รพัฒน�ระบบ 

ก�รคุ้มครองท�งสังคมซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแล 

ผู ้สูงอ�ยุ	 เด็ก	 สตรี	 คนพิก�ร	 และผู ้ด ้อยโอก�ส	 

๔)	ก�รพฒัน�ระบบก�รออมและพฒัน�ระบบสวสัดกิ�รชมุชนเพือ่ก�รมคีณุภ�พชวีติทีด่ใีนช่วงวยัหลงัเกษยีณ	และ	

๕)	ก�รจัดระเบียบสังคม	สร้�งม�ตรฐ�นด้�นคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อมที่ดีและคว�มสงบสุข 

ในก�รอยู่ร่วมกันในสังคม

  การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ให้บริก�รจัดห�ง�น	 

ผ่�นก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 โดยมีก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�น 

เพื่อคนไทย	จำ�นวน	๔๔	แห่ง	มีน�ยจ้�งม�ลงทะเบียนรับสมัครง�น	๓๐๘,๔๗๒	อัตร�	มีผู้ลงทะเบียนสมัครง�น

ในประเทศ	๘๗,๖๓๒	คน	และได้รับก�รบรรจุง�นแล้วจำ�นวน	๖๐,๑๔๖	คน	๒)	เพิ่มผลิตภ�พแรงง�นและพัฒน�

แรงง�นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	 โดยพัฒน�ฝีมือแรงง�นทั้งในระบบและนอกระบบ 

ในทกุพืน้ที	่ซึง่มผีูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรมในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จำ�นวน	๓,๐๘๘,๕๘๑	คน	๓)	พฒัน�ระบบก�ร

ให้บริก�รด้�นแรงง�น	โดยพัฒน�แอปพลิเคชัน	“Smart	Labour”	เพื่อประโยชน์ในก�รค้นห�ตำ�แหน่งง�นว่�ง 

ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชร�ภ�พ	 ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้�นสวัสดิก�รแรงง�น	 และค้นห�

หลกัสตูรก�รฝึกอบรมและส�ข�อ�ชพีทีเ่ปิดทดสอบม�ตรฐ�นฝีมอืแรงง�น	มผีูเ้ข้�ใช้บรกิ�รจำ�นวน	๘๓,๘๖๒	ครัง้ 

๔)	ให้คว�มคุ้มครองแก่ลูกจ้�งและผู้ประกันตน	โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต�มม�ตร�	๓๓	และม�ตร�	๓๙	

จำ�นวน	๑๑,๖๔๐,๘๔๘	คน	และมีผู้ขึ้นทะเบียนลูกจ้�งต�มกฎหม�ยเงินทดแทน	จำ�นวน	๙,๓๕๗,๓๑๘	คน		และ	

๕)	 ดำ�เนินโครงก�รตล�ดคลองผดุงกรุงเกษม	 ซึ่งดำ�เนินก�รไปแล้วจำ�นวนทั้งสิ้น	 ๑๔	 ตล�ด	 มีผู้เข�้ชมง�นรวม	

๑,๓๐๖,๐๑๑	คน	และมียอดจำ�หน่�ยรวม	๑,๐๐๔,๔๘๐,๖๘๑	บ�ท

	 	 ส่วนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน	รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�ร 

ดังนี้	 ๑)	 ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์	 โดยมีสถ�นประกอบกิจก�รได้รับก�รตรวจสอบ	 ตรวจคุ้มครอง

แรงง�น	 แรงง�นเด็ก	 และแรงง�นบังคับในกิจก�รกลุ่มเสี่ยง	 จำ�นวน	๑,๖๔๖	 แห่ง	 มีลูกจ้�งเกี่ยวข้อง	 จำ�นวน	

๑๒๑,๗๘๕	คน	รวมถงึบรูณ�ก�รจดัชดุตรวจปฏบิตักิ�ร	(Task	Force)	เข้�ตรวจแรงง�นต่�งด้�วในสถ�นประกอบกจิก�ร 

ทั่วประเทศ	 จำ�นวน	 ๔,๙๔๔	 แห่ง	 โดยมีลูกจ้�งเกี่ยวข้อง	 จำ�นวน	 ๙๒,๘๕๔	 คน	 พบก�รทำ�ผิดกฎหม�ย 

ด้�นแรงง�น	ดำ�เนนิคดนี�ยจ้�ง	จำ�นวน	๓๘๖	ร�ย	และดำ�เนนิคดแีรงง�นต่�งด้�ว	จำ�นวน	๒,๓๕๒	คน	นอกจ�กนี้ 

ยังดำ�เนินคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้�นก�รค้�มนุษย์	 ติดต�มก�รดำ�เนินง�นปรับปรุงสภ�พก�รจ้�งและ 

สภ�พก�รทำ�ง�นต�ม	 GLP	 (Good	 Labour	 Practices)	 ของสถ�นประกอบกิจก�ร	 ส่งผลให้กระทรวง 

ก�รต่�งประเทศสหรัฐอเมริก�ปรับสถ�นะประเทศไทยจ�กกลุ่ม	 Tier	 3	 หรือประเทศที่ดำ�เนินก�รไม่สอดคล้อง

กับม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ของกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�และไม่มีคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม	 Tier	 2 

Watch	List	คอืประเทศทีต้่องจบัต�มอง	๒)	ป้องกนัและแก้ไขปัญห�แรงง�นต่�งด้�วผดิกฎหม�ย	โดยก�รจดทะเบยีน 

แรงง�นต่�งด้�วและผู้ติดต�ม	 ซึ่งมีผู้ม�จดทะเบียนจำ�นวน	 ๓,๘๗๗,๑๐๗	 คน	 (มิถุน�ยน	 ๒๕๕๗-มิถุน�ยน	
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(37)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๒๕๕๙)	 แรงง�นต่�งด้�วในกิจก�รประมงทะเลและในกิจก�รแปรรูปสัตว์นำ้�ในพื้นที่ติดทะเลจดทะเบียน	

จำ�นวน	๓๘๓,๕๐๙	 คน	 ตรวจสัญช�ติแรงง�นต่�งด้�ว	 ระหว่�งวันที่	 ๑	 ตุล�คม	๒๕๕๗-๓๑	 มีน�คม	๒๕๕๙	 

โดยมแีรงง�นต่�งด้�วเข้�สูก่ระบวนก�รตรวจสญัช�ต	ิจำ�นวน	๖๑๔,๕๑๔	คน	ได้รบัหนงัสอืเดนิท�ง/หนงัสอืรบัรอง

สภ�พบุคคล	(CI)	จำ�นวน	๑๓๓,๔๒๕	คน	และนำ�เข้�แรงง�นต่�งด้�ว	๓	สัญช�ติ	โดยน�ยจ้�งแจ้งคว�มต้องก�ร

นำ�เข้�แรงง�นต่�งด้�วจำ�นวน	๓๑๙,๘๑๖	ได้รบัพิจ�รณ�อนญุ�ตให้นำ�เข้�	จำ�นวน	๑๗๖,๓๖๐	คน	และได้เปิดให้

มีก�รจดทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วเวียดน�ม	ระหว่�งวันที่	๑-๓๐	ธันว�คม	๒๕๕๘	ซึ่งมีน�ยจ้�งจำ�นวน	๖๙๗	ร�ย 

แจ้งร�ยชื่อแรงง�นต่�งด้�วสัญช�ติเวียดน�มจำ�นวน	 ๑,๕๖๙	 ร�ย	 และ	 ๓)	 ดำ�เนินก�รจัดระเบียบคนขอท�น	 

มีก�รจัดระเบียบคนขอท�น	รวม	๔,๙๔๐	ร�ย	เป็นขอท�นไทย	๓,๑๕๒	ร�ย	และขอท�นต่�งด้�ว	๑,๗๘๘	ร�ย	

และได้ดำ�เนนิก�รคุม้ครองและพฒัน�คณุภ�พชวีติ	ผ่�น	“โครงก�รธญับรุโีมเดล”	และ	“โครงก�รบ้�นน้อยในนคิม” 

รณรงค์ให้ประช�ชนเกดิคว�มรบัรูเ้ข้�ใจในก�ร	“ให้ท�นถกูวธิ	ีลดวถิกี�รขอท�น”	เพือ่ก�รแก้ไขปัญห�ก�รขอท�น

อย่�งยั่งยืน

  การพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม 

ในการดแูลผูส้งูอาย ุเดก็ สตร ีคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส 

นั้ น 	 รั ฐบ�ลได ้ดำ � เนินม�ตรก�รต ่ �ง 	 ๆ 	 เช ่น	 

๑)	 โครงก�รเงินอุดหนุนเพื่อก�รเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 

โดยขย�ยระยะเวล�ก�รให้เงนิอดุหนนุจ�ก	๑	ปี	เป็น	๓	ปี 

(๓๖	 เดือน)	 และขย�ยวงเงินจ�ก	 ๔๐๐	 บ�ทต่อคน 

ต่อเดอืน	เป็น	๖๐๐	บ�ทต่อคนต่อเดอืน	ซึง่มผีูล้งทะเบยีน 

จำ�นวน	 ๑๔๐,๘๐๑	 คน	 จ่�ยเงินอุดหนุนแล้วจำ�นวน	

๗๔,๔๕๓	 คน	 ๒)	 รณรงค์ยุติคว�มรุนแรงต่อเด็ก	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัว	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และ

ประช�สัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รกระทำ�คว�มรุนแรงต่อเด็ก	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัว 

ในกรุงเทพมห�นครและส่วนภูมิภ�ค	 ๗๖	 จังหวัด	 ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	 ๒๐,๓๗๓	 คน	 ๓)	 ส่งเสริม

ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�ร	 ได้จัดทำ�แผนก�รใช้จ่�ยเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒน�ก�รศึกษ�สำ�หรับ

คนพิก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 ๒๐๗,๐๔๑,๓๗๙	 บ�ท	 เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รสนับสนุนโครงก�รหน่วยง�นภ�ครัฐและองค์กรภ�คเอกชน	 รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นคนพิก�ร

อย่�งจริงจังและทั่วถึง	 และให้บริก�รกู ้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอ�ชีพสำ�หรับคนพิก�ร	 ๓,๑๕๘	 ร�ย	 

เป็นเงิน	๑๒๓,๒๔๘,๙๐๐	บ�ท	และ	๔)	ให้ก�รช่วยเหลือด้�นก�รสวัสดิก�รสังคม	เป็นเงินสงเคร�ะห์ครอบครัว

ผู้มีร�ยได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	 (เงินอุดหนุน)	 ในอัตร�ไม่เกินครั้งละ	 ๓,๐๐๐	 บ�ทต่อครอบครัว	 และช่วยเหลือ

ติดต่อกันได้ไม่เกิน	 ๓	 ครั้งต่อปีงบประม�ณ	 โดยปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 มีเป้�หม�ย	 ๑๙๙,๙๑๕	 ร�ย	 

ส�ม�รถดำ�เนินก�รช่วยเหลือได้	๓๒๕,๖๐๙	ร�ย	เป็นเงินรวม	๕๙๓,๑๐๑,๙๗๘	บ�ท

	 	 นอกจ�กนี	้รฐับ�ลได้ดำ�เนนิง�นด้�นการพฒันาระบบการออมและพฒันาระบบสวสัดกิารชมุชน 

โดยสนับสนุนก�รออมภ�คประช�ชนผ่�นกองทุนก�รออมแห่งช�ติ	 (กอช.)	 ปัจจุบันมีจำ�นวนเงินกองทุนรวม	

๑,๓๑๓	ล้�นบ�ท	จำ�นวนสม�ชกิ	๔๔๐,๖๖๘	ร�ย	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่๓๑	สงิห�คม	๒๕๕๙)	รวมถงึก�รสร้�งช่องท�ง 

ก�รออมเพื่อก�รเกษียณสำ�หรับผู้ที่อยู่ในวัยทำ�ง�น	 และจัดตั้งกองทุนก�รออมเพื่อก�รชร�ภ�พสำ�หรับแรงง�น

นอกระบบ	ดำ�เนนิโครงก�รสร้�งหลกัประกนัร�ยได้แก่ผูส้งูอ�ย	ุโดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	มอบเบีย้ยงัชพี 

ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ	จำ�นวน	๗.๔๑	ล้�นคน	งบประม�ณ	๕๘,๙๐๒.๒๓	ล้�นบ�ท
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(38) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 ในส่วนของการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม	นั้น	รัฐบ�ลได้ดำ�เนิน

โครงก�รต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญ	เช่น	๑)	ปร�บปร�มผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยจับกุม	๖๑๕,๘๘๒	คดี	ผู้ต้องห�

รวม	๕๐๓,๗๗๒	คน	๒)	จัดระเบียบผู้ค้�ห�บเร่	แผงลอย	 เพื่อคืนท�งเท้�ให้แก่ประช�ชน	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

จำ�นวน	๔๕	 แห่ง	 ในพื้นที	่ ๒๒	 เขต	 รวมจำ�นวนผู้ค�้	

๑๖,๔๖๙	 ร�ย	 ๓)	 ก�รจัดระเบียบขนส่งส�ธ�รณะ	 

โดยจัดระเบียบรถตู้โดยส�รส�ธ�รณะ	 จำ�นวน	 ๑๙๙	

เส ้นท�ง	 จัดระเบียบรถจักรย�นยนต์ส�ธ�รณะ	 

โดยบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเข้มงวด	รวมถึงจัดระเบียบ

รถแท็กซี่มิเตอร์	โดยตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถ	ซึ่งปัจจุบัน 

มข้ีอมลู	๑๑๑,๘๔๓	คน	และจดัทำ�ระบบ	DLT	Check-in 

ทำ�ให้แท็กซี่ต้องอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล	 และปัจจุบัน 

มีรถแท็กซี่ในระบบนิติบุคคล	 จำ�นวน	 ๗๔,๒๕๙	 คัน	

และรถแท็กซี่ส่วนบุคคลจำ�นวน	 ๔๕,๐๖๗	 คัน	 และ	 ๔)	 พัฒน�พื้นที่ส�ธ�รณะ	 เช่น	 ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�

ริมฝั่งแม่นำ้�เจ้�พระย�	 รักษ�คว�มสะอ�ดและปรับปรุงสวนวชิรเบญทัศ	 (สวนรถไฟ)	 ก่อสร้�งสวนส�ธ�รณะ

อเนกประสงค์	 พัฒน�ห้องนำ้�ภ�ยในสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รทั่วประเทศ	 รวมถึงก�รเปลี่ยนระบบส�ยไฟฟ้�อ�ก�ศ

เป็นส�ยไฟฟ้�ใต้ดิน	 ติดตั้งไฟส�ธ�รณะจุดเสี่ยงและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ติดตั้งโคมไฟฟ้�ส�ธ�รณะ

ชนิดหลอด	 LED	 ตลอดจนจัดทำ�คู่มือก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยอ�ค�ร	 ๙	 ประเภท	 และอ�ค�รที่ไม่เข้�ข่�ย 

ต้องตรวจสอบ	โดยดำ�เนนิก�รตรวจสอบคว�มปลอดภยัของอ�ค�ร	๑๐	จงัหวดั	ซึง่มจีำ�นวนอ�ค�รทีต้่องตรวจสอบ 

จำ�นวน	๑๑,๘๙๑	อ�ค�ร	ตรวจสอบแล้วเสร็จ	จำ�นวน	๗,๙๒๐	อ�ค�ร	

 ๔.๔ นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมดังนี้	

นำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมภาคส่วนทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในก�รผลิต 

และพฒัน�กำ�ลงัคนให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รและรองรบัก�รพฒัน�ประเทศอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	การยกระดบั 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 ด้วยก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�ง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ปรับหลักสูตรและ

กระบวนก�รเรียนรู	้ โดยดำ�เนินโครงก�รลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้	 ปรับต�ร�งเรียนหลักสูตรและก�รสอนโดยเน้น

ก�รปฏิบัติจริง	ทั้งนี้	ในปี	๒๕๕๘	มีโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม	๔,๑๐๐	แห่ง	และปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๑๕,๘๙๗	แห่ง	 

โดยโรงเรยีนทีเ่ข้�ร่วมโครงก�รมผีลก�รทดสอบท�งก�รศกึษ�ระดบัช�ตขิัน้พืน้ฐ�น	(O-NET)	โดยรวมสงูขึน้ทกุวชิ�

ในระดับประถมศึกษ�ปีที่	๖	และมัธยมศึกษ�ปีที่	๓	ยกเว้นวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	๒)	ส่งเสริมก�รสอนรูปแบบ	STEM	 

ในสถ�นศึกษ�	รวม	๒,๔๙๕	แห่ง	 โดยอบรมครู	 STEM	๑๗,๒๒๐	คน	รวมทั้งยกระดับม�ตรฐ�นภ�ษ�อังกฤษ	 

โดยพฒัน�ครภู�ษ�องักฤษ	(Boot	camp)	๓๕๐	คน	ปรบัเพิม่ชัว่โมงภ�ษ�องักฤษระดบัประถมศกึษ�	และปรบัแนวท�ง

ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษระดับอ�ชีวศึกษ�ให้เน้นวิช�ชีพม�กขึ้น	 ๓)	 พัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้	 ส่งเสริมก�รอ่�น 

โดยผลก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ	คือ	 ก�รเร่งรัดและพัฒน�ให้นักเรียนที่จบก�รศึกษ�ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๑ 

อ่�นออกเขียนได้	 โดยจำ�นวนนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๑-๖	อ่�นไม่ออก	เขียนไม่ได้ลดลง	(๒.๔)	ปรับระบบ

ทดสอบ	O-NET	จ�ก	๘	กลุม่ส�ระวชิ�เหลอื	๕	กลุม่ส�ระวชิ�	เสรมิสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 

เช่น	 กำ�หนดให้รัฐมีหน้�ที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๑๕	 ปี	 โดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	 ซึ่งจะช่วยให้ประช�ชน 

เกิดคว�มเชื่อมั่นว่�	 รัฐบ�ลจะสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งต่อเนื่อง	 ครอบคลุมเด็กทุกคน	 

รวมถงึเดก็ทีม่คีว�มส�ม�รถพเิศษ	เดก็พกิ�รและเดก็ด้อยโอก�ส	ส่งเสรมิก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ด้วยก�รจดัก�รศกึษ� 
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(39)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยให้แก่ผู้สูงอ�ยุ	๒๗๗,๙๖๘	คน	ในลักษณะโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ	ซึ่งมีโรงเรียน

นำ�ร่อง	 ๔๓	 แห่ง	 นอกจ�กนี้	 ได้ฝึกอ�ชีพให้แก่ประช�ชนผ่�นระบบก�รศึกษ�นอกโรงเรียน	 โดยในปี	 ๒๕๕๘	 

มีประช�ชนร่วมโครงก�ร	จำ�นวน	๔๔๕,๘๙๒	คน	ปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๓๐๖,๖๓๑	คน	ผลิตและพัฒนาคุณภาพคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา	เช่น	โครงก�รผลติครคูรุทุ�ย�ทเพือ่พฒัน�ท้องถิน่โดยคดัเลอืกกลุม่เป้�หม�ยและบรรจุ 

เข้�รบัร�ชก�รครใูนปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๔,๐๗๙	คน	โครงก�รพฒัน�ครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�โดยยดึถอืภ�รกจิ

และพื้นที่ปฏิบัติง�นเป็นฐ�นด้วยระบบ	 TEPE	 Online	 และก�รออกหลักเกณฑ์และวิธีก�รเพื่อพัฒน�ระบบ 

ก�รพฒัน�ข้�ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ด้�นต่�ง	ๆ 	รวมทัง้สร้�งขวญัและกำ�ลงัใจ	เช่น	ปรบัปรงุบ้�นพกัคร ู

ก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินครู	 ยกระดับการผลิตกำาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	 เช่น	 ก�รปรับ 

ภ�พลกัษณ์อ�ชวีศกึษ�และส่งเสรมิอ�ชวีศกึษ�ทีม่คีณุภ�พและม�ตรฐ�นสูค่ว�มเป็นเลศิเฉพ�ะท�ง	จดัก�รเรยีน

ก�รสอนในส�ข�วชิ�เฉพ�ะท�งและส�ข�วชิ�ทีม่คีว�มโดดเด่น	โดยปี	๒๕๕๙	กำ�หนดส�ข�วชิ�เฉพ�ะท�ง	๗	ส�ข�	

มสีถ�นศกึษ�นำ�ร่อง	๗	แห่ง	นอกจ�กนี	้ยงัดำ�เนนิโครงก�รทวศิกึษ�เรยีนร่วมอ�ชวีศกึษ�และมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

โดยในปี	๒๕๕๙	มีผู้เรียน	๕๔,๖๓๔	คน	รวมทั้งมีก�รจัดอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี	ซึ่งในปี	๒๕๕๙	อ�ชีวศึกษ� 

ภ�ครฐัมนีกัเรยีน	๑๑๓,๗๒๙	คน	สถ�นประกอบก�ร	๒๑,๐๑๙	แห่ง	นอกจ�กนัน้	รฐับ�ลยงัดำ�เนนิโครงก�รควบรวม 

สถ�บันอ�ชีวศึกษ�ภ�ครัฐและเอกชนและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอ�ชีวศึกษ�เอกชน	 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา	 โดยดำ�เนินโครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในโรงเรียนขน�ดเล็ก	 

๑๕,๓๖๙	แห่ง	ปรบัเพิม่ประสทิธภิ�พคว�มเรว็ระบบเครอืข่�ยอนิเทอร์เนต็รองรบัก�รใช้ง�นเพือ่ก�รจดัก�รเรยีน

ก�รสอนและก�รบรหิ�รจดัก�ร	๓๕,๐๐๐	แห่ง	และปรบัโครงสร้�งก�รบรหิ�รใหม่	โดยกำ�หนดกลไกคณะกรรมก�ร

ขบัเคลือ่นก�รปฏริปูก�รศกึษ�ในภมูภิ�ค	คณะกรรมก�รก�รศกึษ�จงัหวดั	และมสีำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�รภ�ค	๑-๑๘

	 	 ส่วนการทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	นั้น	รัฐบ�ลให้ก�รสนับสนุนองค์กรท�งศ�สน� 

ให้มบีทบ�ทสำ�คญัในก�รปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	และก�รเสรมิสร้�งสนัตสิขุและคว�มปรองดองในสงัคมไทย

อย่�งยัง่ยนื	ตลอดจนก�รมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�สงัคม	โดยก�รดำ�เนนิง�นทีส่ำ�คญั	เช่น	โครงก�รหมูบ้่�นรกัษ�ศลี	๕	: 

ช�วประช�เป็นสุข	๗,๑๐๐	หมู่บ้�นทั่วประเทศ	โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ค่�ยครอบครัว	ชุมชน	สังคม

เป็นสขุ	คลนิกิคณุธรรมในสถ�นศกึษ�	รวมทัง้ก�รขบัเคลือ่น	“ชมุชนคณุธรรม”	โดยพลงั	“บวร”	(บ้�น	วดั	โรงเรยีน)	

หรือ	“บรม”	(บ้�น-โรงเรียน-มัสยิด)	ก�รอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบส�น	พัฒน�	และเผยแพร่มรดกท�งวัฒนธรรมที่สำ�คัญ	

ได้แก่	๑)	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	มรดกท�งศิลปวัฒนธรรม	จัดง�นมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้�นน�	 โครงก�รเย�วชน 

รักบ้�นเกิด	 โครงก�รอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมด้�นดนตรีและน�ฏศิลป์	 จัดก�รแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 

ทัง้ในและต่�งประเทศ	๒)	พฒัน�แหล่งเรยีนรูท้�งศลิปวฒันธรรม	เช่น	ก�รเปิดศนูย์ประวตัศิ�สตร์พระร�ชวงัจนัทน์ 

ก�รพัฒน�หอสมุดแห่งช�ติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และจัดกิจกรรม	 “ลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 

นำ�เย�วชนสู ่พิพิธภัณฑ์”	 ๓)	 เพิ่มมูลค่�ท�งธุรกิจ 

ด้�นวฒันธรรม	ด้วยก�รส่งเสรมิอตุส�หกรรมภ�พยนตร์

และวีดิทัศน์	 ซึ่งสร้�งร�ยได้กว่�	 ๕๗,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	

จัดตั้งศูนย์บันด�ลไทย	 ๓	 แห่ง	 เพื่อก�รท่องเที่ยว	 

ส่งเสรมิผลติภณัฑ์	Creative	Fine	Arts	และผลติภณัฑ์

ท�งวัฒนธรรม	 Cultural	 Product	 of	 Thailand:	

CPOT)	 ๔)	 ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม	

เช่น	 ก�รพัฒน�ระบบ	 National	 Single	Window 

ก�รให้บริก�รระบบนำ�ชมพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ต ิ
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(40) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

อัจฉริยะ	 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง	 (Virtual	Museum) 

ก�รพฒัน�ระบบคลงัข้อมลูดจิทิลัท�งมรดก	และจดัทำ� 

โปรแกรม	 Thai	 Culture	 Mobile	 Application 

ซึ่งเป็นแผนที่แหล่งท่องเที่ยวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๕)	 นำ�คว�มเป็นไทยสู่ส�กลและประช�คมอ�เซียน 

โดยมีก�รเจรจ�คว�มร ่วมมือกับ	 ๑๕	 ประเทศ	 

มีก�รจัดแสดงดนตรี ไทย	 ดนตรีน�ฎศิลป ์ ไทย 

และศิลปวัฒนธรรมไทยในต่�งประเทศ	 ปี	 ๒๕๕๘- 

๒๕๕๙	 มีก�รจัดง�น	 ๑๑๕	 ครั้ง	 ใน	 ๔๗	 ประเทศ 

๖	ทวีปทั่วโลก	๖)	ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญห�และพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	

เช่น	โครงก�รวัฒนธรรมเชื่อมใจช�ยแดนใต้สันติสุข	“รักษ์	วิถีถิ่น	วิถีไทย	ก้�วไกลสู่ส�กล”	ก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

มรดกวัฒนธรรมอิสล�มและศูนย์ก�รเรียนรู้อัลกุรอ่�น	 ศูนย์ก�รเรียนรู้ท�งวัฒนธรรมท้องถิ่น	 (ศูนย์วัฒนธรรม 

เฉลมิร�ช)	และ	๗)	พฒัน�กฎหม�ยและกลไกเพือ่ส่งเสรมิง�นวฒันธรรม	โดยก�รประก�ศใช้กฎหม�ยจำ�นวน	๒	ฉบบั 

ได้แก่	 พระร�ชบัญญัติกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และพระร�ชบัญญัติส่งเสริม 

และรกัษ�มรดกภมูปัิญญ�ท�งวฒันธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมทัง้ได้กำ�หนดม�ตรก�รภ�ษเีพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ 

ให้มีก�รบริจ�คเงินแก่ง�นวัฒนธรรมและง�นด้�นก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ท�งศ�สน�	ศิลปะและวัฒนธรรม

 ๔.๕ นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

	 	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รยกระดับคุณภ�พบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข	 และสุขภ�พของ

ประช�ชน	ดังนี้	การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ	โดยประช�ชนร้อยละ	๙๙.๙๑	เข้�ถึงหลักประกันสุขภ�พ

จ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน�้	 ซึ่งครอบคลุมก�รให้บริก�รผู้ติดเชื้อ	 HIV/AIDS	 โดยให้ย�

ต้�นไวรัสอย่�งต่อเนื่อง	 และให้บริก�รผู้ป่วยโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูงต�มเป้�หม�ย	 รวมถึงให้บริก�ร

ผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง	คิดเป็นร้อยละ	๘๒.๗๙	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	มีก�รพัฒน�คลินิกหมอครอบครัว	

(Primary	Care	Cluster)	โดยดำ�เนนิก�รในโรงพย�บ�ลเขตเมอืง	๔๘	แห่ง	มแีพทย์เวชศ�สตร์ครอบครวั	๒๙๒	คน 

เพื่อดูแลประช�ชนในคว�มรับผิดชอบ	 การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

โดยในปี	๒๕๕๘-๒๕๕๙	ได้พัฒน�ศักยภ�พผู้ดูแล	 (Care	Giver)	และผู้จัดก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ	 (Care	Manager)	

จำ�นวน	๒,๒๖๕	คน	และ	๑๘,๙๒๙	คน	ต�มลำ�ดับ	นอกจ�กนี้	 ได้จัดบริก�รด้�นสุขภ�พและสังคมแก่ผู้สูงอ�ยุ 

ที่อยู่ในภ�วะพึ่งพิง	จำ�นวนกว่�	๑๐๐,๐๐๐	คน	ทั้งนี้	มีตำ�บลที่มีระบบก�รส่งเสริมสุขภ�พดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว 

ผ่�นเกณฑ์ร้อยละ	 ๒๙	 จ�กเป้�หม�ยร้อยละ	 ๔๐	 การสนับสนุนบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยมีก�รดำ�เนินก�รแล้วคิดเป็นร้อยละ	 ๖๗.๒๗	 ของเป้�หม�ย	 

๕)	 การสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชนทุกกลุ ่มวัย	 โดยรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดกิจกรรม 

ท�งกฬี�และนนัทน�ก�รแก่ประช�ชนทกุกลุม่วยัทัง้ในส่วนกล�งและส่วนภมูภิ�ค	เช่น	จดัก�รแข่งขนักฬี�ผูส้งูอ�ย ุ

แห่งประเทศไทย	และสนบัสนนุงบประม�ณสำ�หรบัก�รบรหิ�รจดัก�รศนูย์ฝึกกฬี�แห่งช�ตแิละสน�มกฬี�จงัหวดั	

ควบคู่ไปกับก�รเสริมคว�มเข้มแข็งของระบบเฝ้�ระวังโรคระบ�ด	โดยเน้นพัฒน�ระบบควบคุมโรคติดต่อร้�ยแรง

และภัยสุขภ�พที่เกิดขึ้นเฉพ�ะพื้นที่และในกลุ่มเป�้หม�ยพิเศษ	 เช่น	 วัณโรคในเขตเมือง	 โรคเมอร์ส	 โรคติดเชื้อ

ไวรัสซิก�	รวมถึงดำ�เนินง�นยุติก�รถ่�ยทอดเชื้อ	HIV	และซิฟิลิสจ�กแม่สู่ลูกอย่�งต่อเนื่อง	การดำาเนินมาตรการ

ป้องกนัการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน	โดยเตรยีมคว�มพร้อมของระบบก�รแพทย์ฉกุเฉนิ	ได้แก่ 

ก�รบรูณ�ก�รฐ�นข้อมลูและแก้ไขจดุเสีย่ง	ก�รเตรยีมคว�มพร้อมของหน่วยบรกิ�ร	ระบบรบัแจ้งและส่งต่อ	และ
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(41)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัของรถพย�บ�ล	และการพฒันางานวจิยัและเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุ 

เพื่อสร้�งนวัตกรรมในก�รป้องกันและรักษ�โรคระบ�ด	 เช่น	 กับดักกำ�จัดลูกนำ้�ยุงล�ย	 เทคนิคก�รตรวจวินิจฉัย

วัณโรคจ�กก�รทำ�ง�นของยีนในเลือด	ก�รตรวจห�เชื้อ	HIV	ด้วยกระด�ษซับเลือด	

 ๔.๖ นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินนโยบ�ยด้�นก�รเพิ่มศักยภ�พท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 เพื่อสร้�งพื้นฐ�น 

ท�งเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมีคว�มมั่นคง	 แข่งขันได้ดีขึ้น	 และส�ม�รถขย�ยตัวได้อย่�งยั่งยืนในระยะย�ว	 โดยที่

ประช�ชนได้รับผลประโยชน์และโอก�สท�งเศรษฐกิจกันอย่�งทั่วถึงม�กขึ้น	มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญดังนี้

  ๔.๖.๑ การดูแลเกษตรกรและการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนิน

ม�ตรก�รเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่�ง	 ๆ	 เช่น	การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบ	 ด้วยม�ตรก�ร

สนับสนุนสินเชื่อก�รประกันภัยและก�รบริห�รจัดก�รข้�วในสต็อกของรัฐ	 โดยดำ�เนินโครงก�รต่�ง	 ๆ	 เช่น	 

โครงการประกนัภยัข้าวนาปีปีการผลติ ๒๕๕๘/๕๙	กรอบวงเงนิ	๖๓๑.๓	ล้�นบ�ท	มเีกษตรกรได้รบัก�รช่วยเหลอื 

๙๒,๐๖๔	ร�ย	เป็นเงิน	๑๕๔.๘๔	ล้�นบ�ท	โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐	กรอบวงเงิน	

๒,๐๗๑.๑๓	ล้�นบ�ท	มีเกษตรกรได้รับก�รช่วยเหลือ	๑,๕๔๗,๒๕๔	ร�ย	ครอบคลุมพื้นที่	๒๖.๗	ไร่	โครงการ 

ลดดอกเบีย้เงนิกูใ้ห้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปีการผลติ ๒๕๕๘/๕๙	วงเงนิ	๙๗๕.๕๗	ล้�นบ�ท	ได้ดำ�เนนิก�รลดดอกเบีย้ 

เงนิกูใ้ห้แก่เกษตรกรจำ�นวน	๖๐๙,๕๙๔	ร�ย	เป็นเงนิ	๔๕๖.๙๗	ล้�นบ�ท	โครงการสนิเชือ่เพือ่รวบรวมข้าวและ 

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙	 วงเงิน	 ๑๒,๕๐๐	 ล้�นบ�ท	 สถ�บันเกษตรกร 

แจ้งคว�มประสงค์ขอเข้�ร่วมโครงก�ร	๔๓๔	แห่ง	วงเงินที่จะขอกู้	๑๔,๑๐๒.๒๐	ล้�นบ�ท	ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว	

๒๔๗	แห่ง	วงเงนิทีอ่นมุตั	ิ๙,๓๘๖.๔๕	ล้�นบ�ท	เบกิเงนิกูแ้ล้ว	๒๔๖	แห่ง	จำ�นวนเงนิจ่�ยสะสม	๘,๐๒๐.๙๑	ล้�นบ�ท 

และต้นเงนิกูค้งเหลอื	๑๗๓	แห่ง	จำ�นวนเงนิ	๔,๔๖๓.๕๗	ล้�นบ�ท	โครงการสนิเชือ่ชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี 

ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙	 วงเงินสินเชื่อ	 ๒๖,๗๔๐	 ล้�นบ�ท	 ให้แก่เกษตรกร	 ๗๔,๓๔๓	 ร�ย	 สหกรณ์	 ๔๒	 ร�ย	

รวมทั้งสิ้น	๖,๙๐๙.๕	ล้�นบ�ท	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 

๒๕๕๘/๕๙	 ได้พิจ�รณ�ชดเชยดอกเบี้ยรวม	 ๒๐	 ร�ย/๗	 จังหวัด	 มูลค่�	 ๑๑.๙๓	 ล้�นบ�ท	 รวมทั้งโครงการ 

การระบายข้าวในสตอ็กของรฐั ปี ๒๕๕๙	ซึง่มข้ี�วในสตอ็กรวมปรมิ�ณ	๒,๙๖๒,๘๗๓.๙	ตนั	มลูค่�	๒๘,๖๕๖.๘	

ล้�นบ�ท	และโครงการจดัตลาดนดัข้าวเปลอืกปีการผลติ ๒๕๕๘/๕๙	มกี�รจดัตล�ดนดัข้�วเปลอืกแล้ว	๙๒	ครัง้/ 

๓๓	จังหวัด	(เป้�หม�ย	๕๖	จังหวัด/๑๘๗	ครั้ง)	ปริม�ณซื้อข�ยรวม	๕๙,๔๒๐	ตัน	คิดเป็นมูลค่�	๕๘๐	ล้�นบ�ท	

เกษตรกรส�ม�รถจำ�หน่�ยข้�วได้ในร�ค�ที่สูงกว่�ท้องตล�ดตันละ	๑๐๐-๘๐๐	บ�ท

	 	 	 ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินโครงการสนับสนุน 

เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	 วงเงิน	 ๑๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 โดยมีวงเงินขอกู ้ 

๕,๐๕๕.๔๕	 ล้�นบ�ทอนุมัติเงินกู้	 ๓๘๐	 แห่ง	 วงเงินอนุมัติ	 ๔,๘๘๑.๙๗	 ล้�นบ�ท	 เบิกเงินกู้แล้ว	 ๓๖๖	 แห่ง 

จำ�นวนเงิน	๕,๘๑๖.๓๗	ล้�นบ�ท	โครงการสนับสนุน

สินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต ้

แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ	 วงเงินสินเชื่อ 

๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 อนุมัติเงินกู้จำ�นวน	 ๑๔๔	 แห่ง	

วงเงินอนุมัติ	 ๑,๔๑๓.๔๓	 ล้�นบ�ท	 เบิกเงินกู้แล้ว 

๑๓๗	 แห่ง	 จ่�ยเงินกู้สะสม	 ๑,๑๑๘.๒๐	 ล้�นบ�ท 

โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

วงเงนิ	๘,๒๐๐	ล้�นบ�ท	จ่�ยเงนิให้เกษตรกรช�วสวนย�ง 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

จำ�นวน	๘๒๑,๒๒๗	ร�ย	จำ�นวน	๘.๒๘๘	ล้�นไร่	จำ�นวนเงิน	๘,๒๘๗.๙๓	ล้�นบ�ท	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ 

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม	 วงเงินรวม	 ๑๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 จ่�ยสินเชื่อ 

แก่เกษตรกร	จำ�นวน	๑๓๑,๓๒๔	ร�ย	เป็นเงิน	๑๑,๙๗๕	ล้�นบ�ท	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยาง	 วงเงินรวม	๑๓,๑๒๔	 ล้�นบ�ท	 โดยโอนเงินให้เกษตรกรช�วสวนย�ง	 (เจ้�ของสวนย�ง)	 จำ�นวน	

๗๑๐,๐๑๖	ร�ย	พื้นที่	 ๗.๑๐	ล้�นไร่	 จำ�นวนเงิน	๖,๓๙๐.๔๙	ล้�นบ�ท	และโอนเงินให้เกษตรกรช�วสวนย�ง	 

(ผู้กรีดย�ง)	 จำ�นวน	๖๗๒,๖๕๘	 ร�ย	พื้นที่	 ๖.๗๖๕	 ล้�นไร่	 จำ�นวนเงิน	 ๔,๐๕๙.๔๑	 ล้�นบ�ท	 และโครงการ 

ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	 โดยมีก�รรับซื้อย�งไปแล้ว	๒,๘๙๒.๑๙	ตัน	มูลค่�	๑๒๑.๕	ล้�นบ�ท	

รวมถึงก�รจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	 (Business	Matching)	 ผลิตภัณฑ์ย�งระหว่�งผู้นำ�เข้�จ�กประเทศต่�ง	 ๆ	 

ทั่วโลก	โดยมีมูลค่�ก�รซื้อข�ยย�งพ�ร�จำ�นวน	๑๙,๖๖๐		ล้�นบ�ท	

	 	 	 ส่วนพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งมันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มนำ้ามันนั้น	รัฐบ�ลได้ดำ�เนิน

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่

ชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙	 ในอัตร�ตัน 

อ้อยละ	๑๖๐	บ�ท	จ�กปรมิ�ณอ้อยรวมทัง้สิน้	๙๔.๐๔๗	

ล้�นตัน	 ค่�คว�มหว�นเฉลี่ยที่	 ๑๑.๙๕	 ซี.ซี.เอส. 

คิดเป็นมูลค่�อ้อยที่ช�วไร ่อ ้อยได้รับ	 รวมทั้งสิ้น

ประม�ณ	๑๕,๐๔๗	ล้�นบ�ท	โครงการส่งเสรมิสนิเชือ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 

ได้อนุมัติวงเงินกู้ปีละ	๓,๐๐๐	ล้�นบ�ท	จ�กธน�ค�ร 

เพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 

โดยใช้จ�กวงเงิน	 ๑๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ของเงินกู้ยืม 

สินเชื่อเพื่อส่งเสริมก�รปลูกอ้อย	(เงินเกี๊ยว)	เป็นระยะ

เวล�	 ๓	 ปี	 โดยกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยให้ช�วไร่อ้อย 

ผู้กู้ชำ�ระในอัตร�ร้อยละ	 ๒	การออกใบรับรองให้ตั้ง

และขยายโรงงานนำ้าตาลทรายเพิ่ม	 ได้ออกใบรับรอง

ให้ตั้งโรงง�นนำ้�ต�ลใหม่จำ�นวน	 ๒๒	 โรงง�น	 ในพื้นที่	

๑๕	จงัหวดั	จะมกีำ�ลงัก�รผลติรวม	๔๒๑,๐๐๐	ตนัอ้อย 

ต่อวนั	และมวีงเงนิลงทนุไม่ตำ�่กว่�	๑๑๑,๐๐๐	ล้�นบ�ท 

และออกใบรับรองให้ขย�ยโรงง�นนำ้�ต�ลจำ�นวน	 ๑๗	 โรงง�น	 ในพื้นที่	 ๑๔	 จังหวัด	 จะมีกำ�ลังก�รผลิตรวม	

๒๓๖,๓๓๔	ตันอ้อยต่อวัน	และจะมีวงเงินลงทุนไม่ตำ่�กว่�	๔๒,๕๐๐	ล้�นบ�ท	การกำาหนดแนวทางการบริหาร

จดัการตลาดมนัสำาปะหลงั ปี ๒๕๕๙/๖๐ จำ�นวน	๔	โครงก�ร	ได้แก่	โครงก�รลดดอกเบีย้เงนิกูใ้ห้เกษตรกรผูป้ลกู

มนัสำ�ปะหลงั	ปี	๒๕๕๙/๖๐	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รเพ�ะปลกูมนัสำ�ปะหลงัในระบบนำ�้หยด	ปี	๒๕๕๙/๖๐	

โครงก�รสนิเชือ่เพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�นก�รผลติและก�รแปรรปูมนัสำ�ปะหลงั	ปี	๒๕๕๙/๖๐	และโครงก�รสนิเชือ่

เพือ่รวบรวมมนัสำ�ปะหลงัและสร้�งมลูค่�เพิม่โดยสถ�บนัเกษตรกร	ปี	๒๕๕๙/๖๐	การออกประกาศราคาแนะนำา 

(เมื่อวันที่	๕	กรกฎ�คม	๒๕๕๙)	รับซื้อผลปาล์มอัตรานำ้ามัน	ร้อยละ	๑๗	ร�ค�ไม่ตำ่�กว่�กิโลกรัมละ	๕.๔๐	บ�ท	

ให้ปรับเพิ่มร�ค�รับซื้อไม่น้อยกว่�	กิโลกรัมละ	๓๐	สต�งค์ต่ออัตร�นำ้�มันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ	๑	และกำ�หนดให้

โรงง�นสกัดนำ้�มันป�ล์มแสดงอัตร�นำ้�มันที่ผลิตได้ในวันล่�สุดควบคู่กับก�รแสดงร�ค�รับซื้อ



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(43)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   รัฐบ�ลไดแ้ก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย	โดยดำ�เนินก�รผ่�น	ธ.ก.ส.	จำ�นวน	 
๓	 โครงก�รย่อย	 ได้แก่	 โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน	 โดยมีกลุ่มเป�้หม�ยคือ	 เกษตรกรร�ยย่อยที่ไม่มีศักยภ�พ 
หรือมีเหตุผิดปกติจนไม่ส�ม�รถประกอบอ�ชีพได้ประม�ณ	 ๒๘,๐๐๐	 ร�ย	 หนี้สินประม�ณ	๔,๐๐๐	 ล้�นบ�ท 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รปลดเปลื้องหนี้ให้ลูกค้�แล้ว	 จำ�นวน	 ๒๘,๖๔๓	 ร�ย	 รวมวงเงิน	 ๒,๒๘๙.๘๖	 ล้�นบ�ท	 
โครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพตำา่ที่ประเมินศักยภ�พแล้วยังมีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รประกอบอ�ชพีแต่มปัีญห�ในก�รชำ�ระหนี	้จ�กเหตสุจุรติจำ�เป็นและเป็นภ�ระหนกั	ประม�ณ	๓๔๐,๐๐๐	ร�ย 
หนี้สินประม�ณ	 ๔๘,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ส�ม�รถปรับโครงสร้�งหนี้ให้กับลูกค้�แล้ว	 จำ�นวน	 ๒๕๗,๗๔๘	 ร�ย	 
รวมวงเงิน	 ๔๒,๑๐๕.๑๗	 ล้�นบ�ท	 โครงการขยายเวลาชำาระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพ 
ในการประกอบอาชพีแต่ได้รบัผลกระทบจ�กก�รงดทำ�น�ปรงัและร�ค�ย�งพ�ร�ตกตำ�่ประม�ณ	๔๕๐,๐๐๐	ร�ย 
หนี้สินประม�ณ	๖๔,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ได้ขย�ยเวล�ชำ�ระหนี้แล้ว	 จำ�นวน	 ๔๕๕,๖๕๑	 ร�ย	 รวมวงเงินสินเชื่อ	
๖๓,๗๖๖.๘๗	ล้�นบ�ท
	 	 	 ในส่วนของก�รช่วยเหลือด้�นหนี้สินเกษตรกรนั้น	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินโครงก�รที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	 การชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาการส่งชำาระหนี้  
โดยหนีป้กตจ่ิ�ยชดเชยดอกเบีย้ให้ร้อยละ	๓	จำ�นวน	๓	ปี	และหนีค้้�งชำ�ระจ่�ยชดเชยดอกเบีย้ร้อยละ	๔	จำ�นวน	๓	ปี 
และจ่�ยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูอ�ชีพแก่สม�ชิกจนถึงเดือนกรกฎ�คม	๒๕๕๙	เบิกเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่
เกษตรกรแล้ว	๑๔๔,๑๑๔	ร�ย	วงเงิน	๓๑๑.๗๘	ล้�นบ�ท	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจน 
อนมุตัเิงนิกูใ้ห้แก่เกษตรกรและผูย้�กจน	จำ�นวน	๑,๘๙๑	ร�ย	วงเงนิ	๖๖๐.๗๖	ล้�นบ�ท	จำ�นวนทีด่นิทีช่่วยไถ่ถอน
หรอืซือ้คนื	๙,๒๕๓-๒-๗๙	ไร่	โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิเกษตรกรด้วยการจำาหน่ายหนีเ้ป็นศนูย์ในกองทนุหรอื
เงนิทนุในกำากบัดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และหนีส้นิโครงก�รส่งเสรมิหรอืสงเคร�ะห์ของรฐัซึง่ไม่ได้
เกดิขึน้จ�กคว�มผดิพล�ดของเกษตรกร	ซึง่มเีกษตรกรต่อองค์กรเกษตรกร	รวม	๒๗,๗๗๐	ร�ยต่อแห่ง	รวมเป็นเงนิ 
๔,๕๕๖	ล้�นบ�ท	ณ	เดอืนกรกฎ�คม	๒๕๕๙	ได้ดำ�เนนิก�รจำ�หน่�ยหนีส้ญูต�มขัน้ตอน	จำ�นวน	๑๐,๘๘๖	ร�ยต่อแห่ง 
วงเงนิ	๑,๐๙	ล้�นบ�ท	และการแก้ไขปัญหาหนีส้นิเกษตร (หนีน้อกระบบ)	โดยส�ม�รถเจรจ�สำ�เรจ็	๖๕,๗๗๙	ร�ย 
มูลหนี้	๑๐,๕๓๓.๗๙	ล้�นบ�ท	และปลดเปลื้องหนี้สินแล้ว	๗๔๑	ร�ย	มูลหนี้	๑๙๕.๘๔	ล้�นบ�ท
	 	 	 รฐับ�ลได้พฒันาประสทิธภิาพและคณุภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน	โดยมกี�รตรวจประเมนิ 
ม�ตรฐ�นฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�	 ตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พสินค้�ปศุสัตว์	 ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด	 
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ	 GAP	 ทั้งในส่วนของผักและผลไม้	 และไม่ใช่ผักและผลไม้	 โครงก�ร 
ตล�ดเกษตรกรเพื่อพัฒน�สินค้�ในตล�ดเกษตรกรสู่ระดับสินค้�พรีเมี่ยม	 โครงก�รตล�ดสินค้�เกษตรคุณภ�พ
ระดับพื้นที่	ในพื้นที่สำ�นักง�นองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกรพื้นที่ต่�ง	ๆ	และก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รด้�นกล้วยไม้
   การจัดที่ดินทำากินให้เกษตรกร	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รสอบสวนสิทธิ	 ก�รจัดที่ดินชุมชน	
(สอบสวน	สทิธ)ิ	ก�รตรวจสอบก�รถอืครองทีด่นิ	ก�รออกหนงัสอือนญุ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในทีด่นิทำ�กนิ	(กสน.	๓) 
ให้แก่สม�ชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงคว�มประสงค์และก�รออกหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์	 (กสน.๕)	 ให้แก่ 
สม�ชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนต�มเงื่อนไขที่กำ�หนด	 ส่วนการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	 รัฐบ�ลได้
ดำ�เนนิก�ร	เช่น	ปรบัปรงุฐ�นข้อมลูทรพัย�กรดนิเบือ้งต้นลงบนภ�พถ่�ยออร์โธส	ีระยะที	่๓	จำ�นวน	๔๒.๔๕	ล้�นไร่ 
ปรบัปรงุคณุภ�พดนิโดยส่งเสรมิก�รใช้ปนูม�ร์ลในก�รพฒัน�พืน้ทีด่นิเปรีย้ว	ส่งเสรมิก�รใช้หนิปนูฝุน่ในก�รปรบัปรงุ
พื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภ�คใต้	และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยก�รใช้โดโลไมท์	และส่งเสริมก�รพัฒน�พื้นที่ดินเค็ม	
จำ�นวน	๑๙๓,๓๐๐	ไร่	ฟ้ืนฟแูละป้องกนัก�รชะล้�งพงัทล�ยของดนิโดยก�รรณรงค์และส่งเสรมิก�รปลกูหญ้�แฝก 
เพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ในพื้นที่ที่มีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	 จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้�บน 
พืน้ทีลุ่ม่-ดอน	จำ�นวน	๑,๐๑๑,๐๐๙.๖๒	ไร่	พฒัน�ทีด่นิในพืน้ทีเ่ฉพ�ะ	โดยดำ�เนนิโครงก�รเพิม่ผลผลติข้�วหอมมะล ิ

ม�ตรฐ�นเพื่อก�รส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุล�ร้องไห้	และก�รปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

	 	 	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยดำ�เนินโครงการ

สนบัสนนุสนิเชือ่ให้กลุม่ชาวนาผูผ้ลติข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐	โดย	ธ.ก.ส.	จะสนบัสนนุสนิเชือ่วงเงนิ	

๓,๒๕๐	 ล้�นบ�ท	 แก่สหกรณ	์ กลุ่มเกษตรกร	 และวิส�หกิจชุมชน	 กำ�หนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน	 ๕	 ล้�นบ�ท	 

โดยรัฐบ�ลรับภ�ระดอกเบี้ยแทนในอัตร�ร้อยละ	๓.๕๑	 ต่อปี	 แต่คิดดอกเบี้ยจ�กสหกรณ์	 กลุ่มเกษตรกร	 และ

วสิ�หกจิชมุชน	ในอตัร�ร้อยละ	๐.๐๑	ต่อปี	กำ�หนดระยะเวล�ชำ�ระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ	๑๒	เดอืนนบัจ�กเดอืนทีร่บัเงนิกู ้

คดิเป็นวงเงนิทีร่ฐับ�ลต้องชดเชยดอกเบีย้จำ�นวนเงนิ	๗๔.๕๕	ล้�นบ�ท	โดยเริม่โครงก�รตัง้แต่วนัที	่๑	พฤษภ�คม	

๒๕๕๙-๓๑	มกร�คม	๒๕๖๑	(จ่�ยเงินกู้ถึงเดือนตุล�คม	๒๕๕๙)	การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

ด้านการเกษตรของชุมชน	ปัจจุบันได้วิเคร�ะห์ศักยภ�พแล้ว	๘๘๒	ศูนย์	ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	๔๒,๐๕๔	ครั้ง	

ให้บริก�รด้�นก�รเกษตร	๔๐,๒๐๐	ครั้ง	ขย�ยองค์คว�มรู้แก่เกษตรกร	๑๘,๖๐๒	ร�ย	และประส�นคว�มร่วมมือ 

กบัหน่วยง�นวชิ�ก�รและสถ�บนัก�รศกึษ�ในพืน้ที	่๕๑๐	ศนูย์	การดำาเนนิการ Agri Map	ปัจจบุนัส�ม�รถเรยีกด ู

ข้อมูล	 Agri	 Map	 ได้จ�กแอปพลิเคชันและเริ่มพื้นที่นำ�ร่อง	 ๓	 จังหวัด	 ในก�รปรับเปลี่ยนพื้นที่ก�รเพ�ะปลูก 

ตัง้แต่เดอืนกรกฎ�คม	๒๕๕๙	จำ�นวน	๓	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัอทุยัธ�น	ีชยัภมูิ	และบรุรีมัย์	โครงการปรบัเปลีย่น 

การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐	 ขณะนี้อยู่ระหว่�งจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อช�วน� 

ผู้ปลูกข้�วน�ปรังปี	๒๕๕๖-๒๕๕๘	ให้จังหวัดติดประก�ศและดำ�เนินก�รจัดเวทีชุมชน	ประช�คม	และรับสมัคร

ช�วน�	 (วันที่	๑-๑๘	กันย�ยน	๒๕๕๙)	และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบนำ้าในไร่นาของสมาชิก

สถาบันเกษตรกร	 ขณะนี้ได้เปิดให้สม�ชิกสถ�บันเกษตรกรยื่นคว�มประสงค์เข้�ร่วมโครงก�ร	 มีสม�ชิกสถ�บัน

เกษตรกรประสงค์ขอรับก�รสนับสนุน	 จำ�นวน	 ๔๘๖	 แห่ง	 แยกเป็นเกษตรกรขอรับก�รขุดสระ	 ๘,๘๘๐	 ร�ย 

และเจ�ะบ่อบ�ด�ล	๑๓,๖๒๓	ร�ย

  ๔.๖.๒ การสนบัสนนุและพฒันากองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	รฐับ�ลได้ดำ�เนนิม�ตรก�รต่�ง	ๆ  

เช่น	มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 โดยธน�ค�รออมสิน	 และ	 ธ.ก.ส.	 

ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม	๔๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ระยะเวล�ก�รสนับสนุน	 ๒	 ปี	 แก่กองทุนหมู่บ้�นฯ	 ที่ได้รับ 

ก�รประเมินศักยภ�พในระดับดีม�ก	(A)	หรือระดับดี	(B)	เมื่อสิ้นสุดโครงก�ร	มีก�รเบิกจ่�ยไปแล้ว	๓๓,๘๙๘.๗	 

ล้�นบ�ท	โครงการเพิม่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารฐั	กองทนุละไม่เกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บ�ท 

ภ�ยใต้วงเงินรวม	 ๓๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 เพื่อใช้ในก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นในชุมชน	 เช่น	 ยุ้งฉ�งชุมชน	 

โรงต�กพชืผลท�งก�รเกษตร	โรงสชีมุชน	โรงง�นผลติปุย๋ประจำ�ชมุชน	ก�รจดัทำ�แหล่งเกบ็นำ�้ชมุชน	และเครือ่งจกัร

สำ�หรับแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร	ณ	วันที่	๑	สิงห�คม	๒๕๕๙	อนุมัติโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รแล้ว	

จำ�นวน	๖๑,๓๒๘	กองทุน	เป็นเงินรวม	๓๐,๕๙๒	ล้�นบ�ท	โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้�นแล้ว	๒๒,๙๔๔	ล้�นบ�ท	 

เบิกจ่�ยแล้ว	 ๒,๕๓๘	 ล้�นบ�ท	 และโครงก�รยกระดับศักยภ�พหมู่บ้�นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�ก 

ต�มแนวท�งประช�รัฐ	วงเงินไม่เกิน	๑๕,๐๐๐	ล้�นบ�ท	(หมู่บ้�นละไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บ�ท	จำ�นวน	๗๔,๕๘๘	

หมูบ้่�น)	ทัง้นี	้ณ	วนัสิน้สดุโครงก�ร	(วนัที	่๒๙	สงิห�คม	๒๕๕๙)	มโีครงก�รทีห่มูบ้่�นดำ�เนนิก�รแล้วเสรจ็	๘๕,๓๙๓	

โครงก�ร	เบิกจ่�ยแล้ว	๑๔,๘๘๘.๕๖	ล้�นบ�ท

  ๔.๖.๓ การดูแลรักษาเสถียรภาพ

ราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยดูแล

ราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม	 นอกจ�กนี้	 ได้ดำ�เนินมาตรการลดภาระ 

ค ่าครองชีพของประชาชน	 เช ่น	 ๑)	 โครงก�ร 

ร้�นจำ�หน่�ยอ�ห�รปรุงสำ�เร็จเพื่อคืนคว�มสุขทุกจ�น 

ให้ประช�ชน	(ถกู	สะอ�ด	ด	ีอร่อย)	“หนณูชิย์...พ�ชมิ” 
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(45)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ในร�ค�ไม่เกินจ�นช�มละ	 ๒๕-๓๕	 บ�ท	 จำ�นวน	 ๑๑,๔๘๐	 แห่ง	 ส�ม�รถลดภ�ระค่�ครองชีพได้ประม�ณ 

ร้อยละ	๑๐-๓๕	ของเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้ออ�ห�รต่อวัน	หรือประม�ณวันละ	๑๐	ล้�นบ�ท	๒)	โครงก�รธงฟ้� 

ร�ค�ประหยัดลดค่�ครองชีพประช�ชน	จัดง�นรวม	๕๓๒	ครั้ง	ส�ม�รถลดภ�ระค่�ครองชีพให้แก่ประช�ชนกว่�	

๑.๗	ล้�นคน	๓)	โครงก�รเพื่อชุมชน	เพื่อลดภ�ระค่�ครองชีพให้ประช�ชนผู้มีร�ยได้น้อยและสร้�งคว�มเข้มแข็ง 

ผ่�นระบบสหกรณ์/วสิ�หกจิชมุชน	โดยนำ�ข้�วในสตอ็กรฐับ�ลม�จดัทำ�ข้�วส�รถงุจำ�หน่�ยในร�ค�ถกู	ดำ�เนนิก�รแล้ว 

๒	 ครั้ง	 (ครั้งที่	 ๑	 มีสหกรณ์เข้�ร่วม	 ๑๒๔	 สหกรณ์	 ๕๘	 จังหวัด	 ครั้งที่	 ๒	 มีสหกรณ์เข้�ร่วม	 ๔๒๙	 แห่ง	 

๗๖	 จังหวัด)	 และ	๔)	 ก�รขย�ยระยะเวล�ดำ�เนินม�ตรก�รลดภ�ระค่�ครองชีพของประช�ชนด้�นก�รเดินท�ง	 

เพื่อให้บริก�รแก่ประช�ชนโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยออกไปอีก	๖	เดือน	ตั้งแต่วันที่	๑	พฤษภ�คม-๓๑	ตุล�คม	๒๕๕๙

  ๔.๖.๔ การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก	 โดยในส่วนของ 

การส่งเสริมการพาณิชย	์มีก�รดำ�เนินก�ร	เช่น	๑)	โครงก�รหนึ่งตำ�บล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	Tambon	One	

Product:	OTOP)	ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบก�รและสม�ชกิผลติภณัฑ์ชมุชนและผลติภณัฑ์	OTOP	กว่�	๕๕,๐๐๐	ร�ย 

และมีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสะสมกว่�	 ๑๑๖,๐๐๐	 ล้�นบ�ท	 ๒)	 ดำ�เนินม�ตรก�รภ�ษีเพื่อส่งเสริมสินค้� 

ท้องถิ่นไทย	(OTOP	Extravaganza)	โดยให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�สำ�หรับก�รซื้อสินค้�	

OTOP	 ต�มจำ�นวนที่จ่�ยจริง	 แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน	 ๑๕,๐๐๐	 บ�ท	 ๓)	 ส่งเสริมสินค้�และผลิตภัณฑ์

ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์	(Geographical	Indication:	GI)	โดยขึ้นทะเบียนสินค้�	GI	ไทยทั้งในประเทศ 

และต่�งประเทศ	มีก�รจดทะเบียนในต่�งประเทศ	รวม	๒	สินค้�	ได้แก่	ผ้�ไหมยกดอกลำ�พูน	(ส�ธ�รณรัฐอินเดีย) 

และข้�วสังข์หยดเมืองพัทลุง	 (สหภ�พยุโรป)	 รวมทั้งส่งเสริมก�รรับรองม�ตรฐ�นสินค้�	 GI	 ในระดับส�กล	 

รวม	 ๖	 สินค้�	 ๔)	 ดำ�เนินก�รเพิ่มประสิทธิภ�พด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�	 เช่น	 ปรับปรุงระบบก�รจดทะเบียน

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ให้มีประสิทธิภ�พและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 และให้บริก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� 

และสิทธิบัตรผ�่นระบบอิเล็กทรอนิกส	์ (e-Filling)	 อย่�งเต็มรูปแบบเมื่อต้นป	ี ๒๕๕๙	 ส่วนการส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	มกี�รดำ�เนนิก�รทีส่ำ�คญั	เช่น	๑)	เจรจ�คว�มตกลงก�รค้�เสร	ี(Free	Trade	Agreement:	FTA)	 

และเจรจ�ก�รค้�ระดบัพหภุ�คภี�ยใต้องค์ก�รก�รค้�โลก	(World	Trade	Organization:	WTO)	ปัจจบุนัประเทศไทย

มี	 FTA	 ในระดับทวิภ�คีและระดับภูมิภ�คที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ	 ๑๗	 ประเทศ	 ภ�ยใต้คว�มตกลง	 ๑๒	 ฉบับ 

ส่วนคว�มร่วมมือกับประเทศอ�เซียนได้จัดทำ�คว�มตกลง	FTA	กับคู่ค้�	๖	ประเทศ	และยังมี	FTA	ที่อยู่ระหว่�ง

เจรจ�	เช่น	อ�เซียน-ฮ่องกง	และคว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค	(Regional	Comprehensive	

Economic	Partnership:	RCEP)	๒)	เร่งรดัขย�ยตล�ดส่งออกเชงิรกุ	เพือ่ขย�ยคว�มสมัพนัธ์ก�รค้�ก�รลงทนุ	และ 

ก�รแก้ไขปัญห�อปุสรรค	ได้แก่	เจ�ะตล�ดในกลุม่ประเทศศกัยภ�พใหม่	เช่น	รฐัสลุต่�นโอม�น	ส�ธ�รณ�รฐัอสิล�มอหิร่�น	

สหพันธรัฐรัสเซีย	 ส�ธ�รณรัฐเบล�รุส	 และส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมประช�ธิปไตยศรีลังก�	 และเตรียมก�รจัดทำ� 

FTA	 กับสหภ�พเศรษฐกิจยูเรเซีย	 รวมทั้งเจ�ะลึกตล�ดอ�เซียนถึงระดับเมือง	 ด้วยก�รจัดง�น	 “TOP	 THAI	

BRANDS”	จำ�นวน	๕	ครั้ง	และจัดง�น	Mini	Thailand	Week	จำ�นวน	๑๕	ครั้ง	นอกจ�กนี้	ยังเจ�ะตล�ดเฉพ�ะ 

(niche	market)	 เน้นกลุ่มเป้�หม�ย	 Super	 Rich	 และเจ�ะตล�ดใหม่เป็นผลสำ�เร็จ	 เช่น	 ตล�ดสัตว์เลี้ยง	 

ตล�ดผูส้งูอ�ย	ุและตล�ดฮสิแปนกิ	๓)	เร่งขย�ยก�รส่งออกไปกลุม่ประเทศ	CLMV	เช่น	สร้�งเครอืข่�ยผูป้ระกอบก�ร 

รุน่ใหม่ของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้�น	ภ�ยใต้โครงก�ร	YEN-D	(Young	Entrepreneur	Network	Development 

Program)	ปีที่	๑	และในปีที่	๒	มียอดก�รค้�กว่�	๑,๕๐๐	ล้�นบ�ท	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ลไดส้่งเสริมการค้าบริการ

และการลงทุนในต่างประเทศ	เช่น	๑)	ส่งเสริมธุรกิจบริก�รไทยสู่ตล�ดโลกในส�ข�เป้�หม�ย	เช่น	ธุรกิจสุขภ�พ

และคว�มง�ม	ธุรกิจโรงแรมและอุตส�หกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	ธุรกิจก่อสร้�งและอสังห�ริมทรัพย์	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	และ

ธุรกิจซอฟต์แวร์	๒)	ขย�ยภ�รกิจผลักดันก�รลงทุนในต่�งประเทศคู่ค้�	เช่น	จัดตั้งศูนย์	AEC	Business	Support 
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(46) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

Center	 เพื่อเป็นศูนย์ก�รกล�งก�รให้บริก�รข้อมูลและคำ�ปรึกษ�แก่ผู ้ประกอบก�รไทยไปดำ�เนินธุรกิจ 

ในต่�งประเทศ	๓)	ดำ�เนินโครงก�ร	SMEs	Pro-active	สนับสนุนผู้ประกอบก�ร	SMEs	ไทย	ร่วมง�นแสดงสินค้�

และเจรจ�ธุรกิจในตล�ดต่�งประเทศ	จำ�นวน	๒,๖๐๒	บริษัท	 รวมกว่�	๔๐๐	กิจกรรม	รวมทั้งการดำาเนินการ 

ด้านกฎหมายเพื่อการค้า	เช่น	กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว	เพื่อสนับสนุน	SMEs	ให้เข้�สู่ระบบ

ม�กขึ้น	 และปรับปรุงประเภทธุรกิจบริก�รที่ไม่ต้องขออนุญ�ตในก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว	 เนื่องจ�ก 

เป็นธุรกิจที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะของหน่วยง�นกำ�กับดูแลอยู่แล้ว	 จำ�นวน	 ๔	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์	 

ธุรกิจสำ�นักง�นผู้แทนธน�ค�ร	ธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจประกันวิน�ศภัย	

  ๔.๖.๕ การส่งเสรมิการลงทนุ	รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�รเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รประกอบธรุกจิ 

ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งกระบวนก�รพิจ�รณ�อนุญ�ต	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจมีคว�มง่�ยยิ่งขึ้น	 

มีก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญดังนี้	 การจัดทำาคู่มือบริการประชาชนต�มพระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

ในก�รพจิ�รณ�อนญุ�ตของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทัง้สิน้	๒๖๙	คูม่อืและกระบวนง�น	การปรบัลดขัน้ตอน 

การพิจารณาอนุญาต	โดยพิจ�รณ�อนุญ�ตประกอบกิจก�รโรงง�น	(ร.ง.๔)	ลดจ�ก	๙๐	วัน	เหลือ	๓๐	วัน	เร่งรัด

ก�รดำ�เนินก�รออกประท�นบัตรหรืออ�ชญ�บัตรเหมืองแร่	 ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วส่งผลให้เกิดก�รกระตุ้น 

เศรษฐกจิ	ระหว่�งวนัที	่๑๒	กนัย�ยน	๒๕๕๗-๓๐	เมษ�ยน	๒๕๕๙	เช่น	ออกใบอนญุ�ตประกอบหรอืขย�ยโรงง�น	

จำ�นวน	๑๑,๒๔๙	โรงง�น	มลูค่�ก�รลงทนุกว่�	๑,๑๗๓,๓๗๑	ล้�นบ�ท	ออกใบอนญุ�ตประท�นบตัรหรอือ�ชญ�บตัร 

เหมืองแร่	 จำ�นวน	 ๓๐๐	 กิจก�ร	 มูลค่�ก�รลงทุน	 ๔,๔๐๐	 ล้�นบ�ท	 และออกใบรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

อตุส�หกรรม	(มอก.)	จำ�นวน	๑๓,๐๐๐	ฉบบั	การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	เช่น	พระร�ชบญัญตัมิ�ตรฐ�นผลติภณัฑ์

อุตส�หกรรม	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๘	พระร�ชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระร�ชบัญญัต ิ

โรงง�น	พ.ศ.	๒๕๓๕		การยื่นใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 	โดยผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นต่ออ�ยุหรือ

ขออนุญ�ตผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และการขยายบทบาทภาคเอกชนเข้ามาทำางานแทนภาครัฐ (Third 

Party)	 ได้แก่	 ก�รปรับกระบวนก�รตรวจสอบและก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ตแทนกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

โดยสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 เป็นก�รเพิ่มบทบ�ทภ�คเอกชน	 บุคคลที่	 ๓	 ดำ�เนินก�รแทนพนักง�น 

เจ้�หน้�ที่ได้

  ๔.๖.๖ การส่งเสรมิการท่องเทีย่วในประเทศไทย	โดยดำ�เนนินโยบ�ยเพือ่ส่งเสรมิก�รท่องเทีย่ว

อย่�งต่อเนือ่ง	เพือ่สร้�งคว�มเชือ่มัน่	ดแูลคว�มปลอดภยั	อำ�นวยคว�มสะดวก	และให้คว�มช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว 

ตลอดก�รเดินท�งท่องเที่ยวในประเทศไทย	 รวมทั้งพัฒน�ก�รท่องเที่ยวเชิงคุณภ�พ	 เจ�ะตล�ดกลุ่มนักท่อง

เที่ยวระดับบน	 สนับสนุนและพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยว	 ตลอดจนดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ต่�ง	 ๆ	 

ด้�นก�รท่องเทีย่ว	เช่น	บรษิทัทวัร์และมคัคเุทศก์ผดิกฎหม�ย	ก�รเอ�รดัเอ�เปรยีบนกัท่องเทีย่ว	และปลกูฝังก�รเป็น 

เจ้�บ้�นทีด่	ีเพือ่สร้�งภ�พลกัษณ์และยกระดบัอตุส�หกรรมก�รท่องเทีย่วให้มคีว�มยัง่ยนื	นอกจ�กนี	้ได้ขบัเคลือ่น

ยุทธศ�สตร์ก�รท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐	 ซึ่งเน้นส่งเสริมตล�ดท่องเที่ยววิถีไทย	 ค�ดว่�ในปี	 ๒๕๕๙	 

จะมีนักท่องเที่ยวจำ�นวน	๓๓	ล้�นคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐.๒๘	จ�กปี	๒๕๕๘	สร้�งร�ยได้	๒.๔	ล้�นล้�นบ�ท

  ๔.๖.๗ การส่งเสรมิการบรหิารจดัการ

พลังงาน	 รัฐบ�ลได้ขับเคลื่อนและดำ�เนินก�รจัดทำ�	 

Action	 Plan	 ประจำ�ปี	 ๒๕๕๙	 ต�มแผนบูรณาการ 

พลั งงานระยะยาว (พ .ศ .  ๒๕๕๘-๒๕๗๙)  

ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อยที่ครอบคลุมมิติท�งพลังง�น

และห่วงโซ่คณุค่�อย่�งครบถ้วน	ทัง้ก�รเสรมิคว�มมัน่คง
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(47)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ของระบบก�รผลิตและขนส่งนำ้�มัน	 ก๊�ซธรรมช�ติ	 และไฟฟ้�	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รใช้และอนุรักษ์

พลังง�น	 และก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก	 รวมถึงได้ปรับปรุงนโยบ�ยพลังง�นต่�ง	 ๆ	 

ให้มีประสิทธิภ�พและเป็นธรรมม�กขึ้น	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๕๙	 รัฐบ�ลได้ผลักดันก�รพัฒน�โรงไฟฟ้�และระบบ 

ส่งไฟฟ้�ต�มแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	รวมถึงขย�ยปริม�ณก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วเป็น	 ๙,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 เพื่อเสริมคว�มมั่นคงของระบบไฟฟ้�และรองรับ 

คว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้น

	 	 	 ในก�รบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	 รัฐบ�ลได้เปิดให้มีก�รประมูลแข่งขันยื่นข้อเสนอ 

ล่วงหน้�ก่อนสัมปท�นจะสิ้นอ�ยุในปี	 ๒๕๖๕-๒๕๖๖	 สำ�หรับกลุ่มแหล่งก๊�ซธรรมช�ติเอร�วัณและข้�งเคียง	 

และกลุ่มแหล่งก๊�ซธรรมช�ติบงกช	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊�ซธรรมช�ติหลักในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ของประเทศ	

นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ส่งเสริมก�รลงทุนโครงก�รระบบท่อก๊�ซธรรมช�ติต�มแผนแม่บทฉบับที่	 ๓	 เพื่อเพิ่ม 

ขดีคว�มส�ม�รถในก�รจดัห�ก๊�ซธรรมช�ตสิำ�หรบัภ�คก�รผลติไฟฟ้�	และได้พฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นในก�รนำ�เข้� 

ก๊�ซธรรมช�ติเหลว	 ทั้งก�รสร้�งและขย�ยท่�เรือ	 (LNG	 Receiving	 Terminal)	 เพื่อรองรับคว�มต้องก�ร 

ใช้ก๊�ซธรรมช�ติในประเทศที่เพิ่มขึ้น	 ก�รบริหารจัดการนำ้ามันเชื้อเพลิง	 รัฐบ�ลได้เปิดให้เอกชนเป็นผู้พัฒน�

โครงก�รก่อสร้�งระบบท่อขนส่งนำ�้มนัท�งท่อไปยงัภ�คเหนอืและภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ 

ก�รขนส่งนำ้�มันของประเทศ	 ลดคว�มสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในก�รขนส่ง	 และลดปัญห�อุบัติเหตุ	 นอกจ�กนี้	 

ได้ผลักดันให้ดำ�เนินโครงก�รสำ�รองนำ้�มันท�งยุทธศ�สตร์เพื่อรองรับปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�มันที่อ�จเกิดขึ้น 

ในอน�คต	 และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้�นในก�รดำ�เนินก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคุณภ�พนำ้�มันเชื้อเพลิงของ

ภูมิภ�คอ�เซียน	ในด้�นร�ค�พลังง�น	รัฐบ�ลได้ปรับโครงสร้�งร�ค�นำ้�มันเชื้อเพลิง	ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	 

ก๊�ซ	NGV	และโครงสร้�งอัตร�ค่�ไฟฟ้�ให้เกิดคว�มเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนม�กขึ้น	อย่�งไรก็ดี	รัฐบ�ลยังคง

ก�รอุดหนุนร�ค�	LPG	สำ�หรับผู้มีร�ยได้น้อย	ในก�รส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินม�ตรก�รก�รจัดก�รโรงง�นและอ�ค�รควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น

อย่�งต่อเนือ่ง	และก่อให้เกดิผลก�รประหยดัพลงัง�น	(ณ	เดอืนกรกฎ�คม	๒๕๕๙)	แล้ว	๒๕๑.๔๑	พนัตนัเทยีบเท่� 

นำ้�มันดิบ	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ผลักดันร่�งกฎกระทรวงกำ�หนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภ�พสูงและวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�น	ซึ่งได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เพิ่มในปี	๒๕๕๙	อีก	๒๐	ฉบับ	เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้ประกอบก�รและประช�ชนใช้อุปกรณ์เพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�นเพิ่มม�กขึ้น

	 	 	 รัฐบ�ลได้ปรับระบบก�รส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยใช้ระบบ	 Feed	 in	 Tariff	 (FiT)	 

ในก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน	 ทำ�ให้ภ�ครัฐส�ม�รถว�งแผนก�รจัดห�ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน 

ได้อย่�งชัดเจน	 สอดคล้องกับต้นทุนก�รผลิต	 และเกิดคว�มเป็นธรรมต่อผู้ประกอบก�รและผู้ใช้ไฟฟ้�ม�กขึ้น	 

รวมทั้งได้สร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและประช�ชนในก�รพัฒน�พลังง�นทดแทน	 เช่น	 โครงก�รโซล�ร์ฟ�ร์ม

สหกรณ์ภ�คก�รเกษตร	และโครงก�รโซล�ร์ที่ติดตั้งบนหลังค�	(Solar	Rooftop)	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ลได้กำ�หนด

แผนก�รดำ�เนนิง�นส่งเสรมิก�รใช้ย�นยนต์ไฟฟ้�	เพือ่เพิม่ท�งเลอืกก�รใช้พลงัง�นและลดก�รพึง่พ�นำ�้มนัเชือ้เพลงิ 

โดยรัฐบ�ลได้ผลักดันโครงก�รนำ�ร่องส�ธิตก�รใช้ง�นย�นยนต์ไฟฟ้�	 และก�รส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	 เช่น	 

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัก�รตัง้สถ�นอีดัประจไุฟฟ้�	ม�ตรฐ�นก�รเชือ่มโยงระบบไฟฟ้�	และม�ตรฐ�น

ที่เกี่ยวข้องกับย�นยนต์ไฟฟ้�	และกำ�หนดอัตร�ค่�ไฟฟ้�และก�รออกใบอนุญ�ตในก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�

  ๔.๖.๘ การบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ	รฐับ�ลได้มุง่เน้นพฒัน�และปรบัปรงุระบบบรหิ�รจดัก�ร

รัฐวิส�หกิจให้มีประสิทธิภ�พ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได	้ เพื่อให้รัฐวิส�หกิจเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�ประเทศ 

โดยได้ดำ�เนนิก�ร	ดงันี	้การส่งเสรมิความโปร่งใสในโครงการลงทนุของภาครฐั	โดยนำ�โครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ 
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(48) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เข้�ร่วมในโครงก�รคว�มโปร่งใสในก�รก่อสร้�งภ�ครัฐ	 (Construction	 Sector	 Transparency	 Initiative: 

CoST)	 ทำ�ให้ส�ธ�รณะได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินโครงก�รและส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบ 

ก�รดำ�เนินโครงก�ร	 การยกระดับการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โดยจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลและบริห�รรัฐวิส�หกิจ	 พ.ศ.	 ....ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญ 

ในก�รปฏิรูปรัฐวิส�หกิจทั้งระบบ	 และป้องกันก�รแทรกแซงจ�กภ�คก�รเมือง	 รวมทั้งกำ�หนดให้มี

ก�รจัดตั้งบรรษัทวิส�หกิจแห่งช�ติเพื่อทำ�หน้�ที่ 	 “เจ ้�ของ”	 ของรัฐวิส�หกิจแทนประช�ชน	 และ

ดูแลประโยชน์ส�ธ�รณะ	 การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การแก้ไขปัญหาของบริษัท 

การบินไทย จำากัด (มหาชน)	 ที่มีผลก�รดำ�เนินก�รข�ดทุนและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันลดลง	 ส่งผลให้ 

ผลประกอบก�รเพิ่มขึ้นสูงกว่�เป้�หม�ยและม�กกว่�ช่วงเวล�เดียวกันของปีที่ผ่�นม�	 โดยจ�กผลสำ�รวจ 

คว�มพึงพอใจลูกค้�ของ	 The	 International	 Air	 Transport	 Association	 (IATA)	 สำ�หรับก�รปรับปรุง 

ก�รให้บริก�รชั้นธุรกิจพบว่�	 ส่วนใหญ่มีคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�รเพิ่มขึ้น	 ๒)	 การแก้ไขปัญหาระบบ 

การพิจารณาสินเชื่อและระบบติดตามหนี้ที่เป็นมาตรฐานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปัญห�ดงักล่�วทำ�ให้เกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิร�ยได้และผลประกอบก�รข�ดทนุ

จ�กก�รปล่อยสนิเชือ่ในวงเงนิทีส่งูกว่�ขน�ดของธรุกจิ	SMEs	จ�กก�รแก้ปัญห�ส่งผลให้หนีเ้ดมิทีไ่ม่ก่อให้เกดิร�ยได้ 

ส�ม�รถกลับม�สร้�งร�ยได้ให้กับธน�ค�ร	 และธน�ค�รส�ม�รถควบคุมค่�ใช้จ่�ยและลดต้นทุนท�งก�รเงินลง	

๓)	การแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และผลประกอบการขาดทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(ธอท.)	 โดยให้ธน�ค�รจัดทำ�แผนเพื่อรองรับก�รดำ�เนินก�รในอน�คต	 รวมถึงแผนก�รร่วมใช้ทรัพย�กรกับ

สถ�บนัก�รเงนิของรฐัอืน่	ๆ 	เพือ่ลดต้นทนุก�รดำ�เนนิก�ร	รวมทัง้ได้กำ�หนดให้ดำ�เนนิก�รห�พนัธมติรควบคูไ่ปกบั 

ก�รปรับโครงสร้�งท�งก�รเงินและก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นในอน�คต	๔)	การแก้ไขปัญหาความซำา้ซ้อน 

ในการดำาเนินงาน	ของ	บริษัท	ทีโอที	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมน�คม	จำ�กัด	(มห�ชน)	โดยให้มี 

ก�รจดัตัง้บรษิทัเพือ่บรหิ�รจดัก�รทรพัย์สนิของบรษิทั	ทโีอท	ีจำ�กดั	(มห�ชน)	และบรษิทั	กสท	โทรคมน�คม	จำ�กดั	

(มห�ชน)	๕)	การแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)	เนื่องจ�กมีปัญห�ก�รข�ดคว�มส�ม�รถ

ในก�รลงทุนผลประกอบก�รที่ข�ดทุน	 ปัญห�หนี้สิน	 และข�ดคว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ยได้	 โดยดำ�เนินก�ร 

ปรบัโครงสร้�งองค์กร	ปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รเดนิรถ	และก�รให้บรกิ�ร	รวมทัง้ก�รเพิม่ปรมิ�ณก�รขนส่งสนิค้�	

และเร่งจัดทำ�แผนก�รพัฒน�ที่ดินต�มแนวเส้นท�งรถไฟโครงก�รต่�ง	 ๆ	 และ	 ๖)	การแก้ปัญหาขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	 ด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	 ก�รข�ดส�ม�รถในก�รควบคุมก�รให้บริก�รของ 

รถร่วมเอกชน	ผลประกอบก�รข�ดทนุและหนีส้นิจำ�นวนม�ก	และข�ดคว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ยได้	ซึง่อยูร่ะหว่�ง

ก�รปรบัปรงุกระบวนก�รทำ�ง�นขององค์กรเพือ่เตรยีมคว�มพร้อมสำ�หรบัรองรบัก�รเปลีย่นแปลงบทบ�ทองค์กร

ให้เป็นเพียงผู้ให้บริก�รเดินรถ	 (Operator)	 และให้กรมก�รขนส่งท�งบกเป็นผู้กำ�กับดูแล	 (Regulator)	 รวมถึง

ปรบัปรงุเส้นท�งก�รเดนิรถ	จดัห�และพฒัน�รถโดยส�ร	และจดัทำ�ศนูย์บรหิ�รจดัก�รร�ยได้กล�งและระบบตัว๋ร่วม 

และการสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 โดยเพิ่มมูลค่�ของโครงก�ร 

ทีต้่องดำ�เนนิก�รต�มหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนทีก่ำ�หนดไว้ในพระร�ชบญัญตักิ�รให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิก�รของรฐั 

พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�กโครงก�รทีม่มีลูค่�ตัง้แต่	๑,๐๐๐	ล้�นบ�ท	ขึน้ไป	เป็นโครงก�รทีม่มีลูค่�ตัง้แต่	๕,๐๐๐	ล้�นบ�ท	ขึน้ไป 

  ๔.๖.๙ การบริหารจัดการเศรษฐกิจ	 โดยดำ�เนินก�รดังนี้	 ๑)	 การปฏิรูปการเงินการคลัง

ภาครัฐและการปฏิรูปโครงสร้างภาษี	 โดยได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นระบบ

ก�รชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งช�ติ	 (National	 e-Payment	 Master	 Plan)	 เพื่อพัฒน�ระบบ 

ก�รชำ�ระเงินของประเทศไทยให้เข้�สู่ระบบก�รชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	 อย่�งครบวงจร	 
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(49)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ซึง่เป็นก�รส่งเสรมิก�รเข้�ถงึบรกิ�รท�งก�รเงนิ	อำ�นวย

คว�มสะดวก	 ลดขั้นตอน	 และลดต้นทุนก�รเสียภ�ษี

ของผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษี	 รวมทั้งเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รก�รแข่งขันและส่งเสริมก�รเป็นเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของประเทศไทย	 ทั้งนี้ 	 ในปัจจุบันได ้เริ่ม 

ดำ�เนินโครงก�ร	 เช่น	 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 

(PromptPay)	 และโครงก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูล 

สวัสดิก�รสังคมซึ่ ง เป ็นส ่วนหนึ่ งของโครงก�ร 

e-Payment	 ภ�ครัฐ	 โดยได ้มีก�รลงทะเบียน 

เพื่อสวัสดิก�รแห่งรัฐของประช�ชนผู ้มีร�ยได้น้อยทำ�ให้รัฐบ�ลมีฐ�นข้อมูลรองรับก�รกำ�หนดนโยบ�ย

เพื่อช่วยเหลือได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ปฏิรูปโครงสร้�งภ�ษีเพื่อแก้ปัญห� 

เชิงโครงสร้�งและว�งระบบโครงสร้�งก�รจัดเก็บภ�ษีในระยะย�ว	 โดยมีก�รดำ�เนินก�ร	 เช่น	การจัดเก็บภาษี 

เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	 เช่น	 จัดเก็บภ�ษีมรดกและภ�ษีก�รให้	 ผลักดันกฎหม�ยลำ�ดับรองออก

ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติภ�ษีก�รรับมรดก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎ�กร	 (ฉบับที่	 ๔๐)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ม�ตรก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้สำ�หรับเงินส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กห้�งหุ้นส่วนส�มัญหรือ

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบ�งกรณี	 ม�ตรก�รปรับลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเป็นก�รถ�วร	 ก�รให้สิทธิ

ประโยชน์ท�งภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�สำ�หรับก�รลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะย�ว	 ก�รจัดเก็บภ�ษีรถยนต ์

จ�กก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 และก�รขอป้�ยข้อมูลรถยนต์ต�มม�ตรฐ�นส�กล	 (Eco	 Sticker)	 

ซึ่งก�รปฏิรูปโครงสร้�งภ�ษีผ่�นก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว	 ทำ�ให้ก�รจัดเก็บภ�ษีมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 

และ	 ๒)	การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	 โดยรัฐบ�ลได้ปรับปรุงแผนบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	๒๕๕๙	วงเงินรวม	๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔	ล้�นบ�ท	และจัดทำ�แผนบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	วงเงนิรวม	๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔	ล้�นบ�ท	โดยก�รก่อหนีใ้หม่เป็นก�รก่อหนีเ้พือ่ก�รลงทนุในโครงสร้�ง

พื้นฐ�นของประเทศ	 โดยเฉพ�ะโครงก�รก่อสร้�งรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชน	 ก�รก่อสร้�งรถไฟท�งคู่	 และโครงก�ร

ปรับปรุงและขย�ยระบบส่งไฟฟ้�	 ทั้งนี้	 ก�รบริห�รหนี้ดังกล่�วส่งผลให้ระดับหนี้ส�ธ�รณะต่อ	 GDP	ณ	 สิ้นป ี

งบประม�ณอยู่ที่ร้อยละ	๔๔.๒	และร้อยละ	๔๕.๕	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งยังคงอยู่ภ�ยใต้กรอบคว�มยั่งยืนท�งก�รคลัง	

นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้บริห�รจัดก�รหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน	

(The	Financial	Institutions	Development	Fund:	FIDF)	โดยได้ชำ�ระเงนิกูไ้ปแล้วทัง้สิน้	๒๗๐,๗๗๑	ล้�นบ�ท 

ทำ�ให้	ณ	สิ้นปีงบประม�ณ	๒๕๕๘	หนี้	 FIDF	คงเหลือ	๙๙๘,๗๙๑	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�ก	ณ	สิ้นปีงบประม�ณ	

๒๕๕๗	จำ�นวน	๗๕,๐๖๑	ล้�นบ�ท

	 	 	 นอกเหนือจ�กผลง�นดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจดังกล่�วแล้ว	 รัฐบ�ลได้มีก�รดำ�เนิน

ม�ตรก�รระยะป�นกล�ง-ระยะย�วเพื่อว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ประเทศ	 เช่น	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

ด้�นคมน�คมขนส่งก�รขับเคลื่อนอุตส�หกรรมสู่	Thailand	4.0	ก�รขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	และก�รพัฒน�

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งได้กล�่วถึงผลก�รดำ�เนินง�นในเรื่องดังกล�่วไว้แล้วในหัวข้อ	 ๓.๔	 ก�รว�งร�กฐ�น 

ก�รพัฒน�ประเทศในระยะย�ว
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(50) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๗ นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาท 

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

	 	 รัฐบ�ลได้ขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

ใน ๓ เสาของประชาคมอาเซยีนภ�ยหลงัเข้�สูป่ระช�คม 

อ�เซียนอย่�งเป็นท�งก�รและก�รมีปฏิญญ�อ�เซียน

รับรองวิสัยทัศน์ประช�คมอ�เซียน	 ๒๐๒๕	 แล้ว	 

โดยเสาการเมืองและความมั่นคง	 ได้กำ�หนดประเด็น

เร่งด่วน	ได้แก่	ก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดน	เสริมสร้�ง

คว�มมัน่คงท�งทะเล	แก้ไขปัญห�อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ 

สร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจและก�รทูตเชิงป้องกัน	 และ

เสรมิสร้�งศกัยภ�พในก�รปฏบิตักิ�รท�งทห�รร่วมกนั 

ของอ�เซียน	 และในระดับภูมิภ�คได้จัดตั้งเครือข่�ย 

ขององค์กรหรือหน่วยร�ชก�รของอ�เซียนด้�น 

ก�รควบคุมพัฒน�ก�รของก�รใช้นิวเคลียร์ในท�งสันติ	 ก�รขจัดทุ่นระเบิดในอ�เซียน	 สนับสนุนก�รมีสันติภ�พ

และคว�มปรองดองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แก้ไขปัญห�อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ	 ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน	 

คว�มมัน่คงท�งทะเล	และบรหิ�รจดัก�รช�ยแดน	เสาเศรษฐกจิ	ได้กระชบัคว�มสมัพนัธ์กบัประเทศคูค้่�และยงัคง

ยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่�งประเทศในระดับพหุภ�คี	ภูมิภ�ค	และทวิภ�คี	ขย�ยขอบเขตก�รเปิดเสรี	ก�รอำ�นวย

คว�มสะดวกท�งก�รค้�ของอ�เซยีน	(ASEAN	Trade	Facilitation	Frannework:	ATFF)	ก�รเข้�ถงึแหล่งเงนิทนุของ	

Ministry	of	Micro	Small	and	Medium	Enterprises	(MSMEs)	ของอ�เซยีน	และก�รพฒัน�และคว�มร่วมมอื 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และเสาสังคมและวัฒนธรรม	 ได้ขับเคลื่อนก�รเป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

อ�เซียน	โดยส่งเสริมคว�มร่วมมือในก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ประช�ชน	ดำ�เนินก�รต�ม

พันธกรณี	ข้อตกลง	อนุสัญญ�ด้�นวัฒนธรรม	และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นศูนย์วัฒนธรรมอ�เซียน

  ด้านการส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ ในอาเซยีนและขยายความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน	รฐับ�ลได้ส่งเสรมิบทบ�ทของประเทศไทยและใช้โอก�สจ�กคว�มเชือ่มโยง 

และคว�มร่วมมอืในประช�คมอ�เซยีน	โดยเข้�ร่วมประชมุสดุยอดอ�เซยีน	ครัง้ที	่๒๗	เมือ่เดอืนพฤศจกิ�ยน	๒๕๕๘ 

ณ	ประเทศม�เลเซยี	ซึง่ได้มกี�รประก�ศวสิยัทศัน์ประช�คมอ�เซยีน	ค.ศ.	๒๐๒๕	และแผนง�นประช�คมอ�เซยีน

ทั้งส�มเส�ในอีก	 ๑๐	 ปีข้�งหน้�	 เข้�ร่วมประชุมสุดยอดอ�เซียน	 ครั้งที่	 ๒๗-๒๘	 เมื่อเดือนกันย�ยน	 ๒๕๕๙	 

ณ	ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	ได้เน้นยำ�้คว�มสำ�คญัของก�รส่งเสรมิคว�มเป็นเอกภ�พและคว�มเป็น 

แกนกล�งของอ�เซียนในโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรมในภูมิภ�ค	 ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของอ�เซียน 

ในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยต่�ง	ๆ 	เช่น	ปัญห�ก�รก่อก�รร้�ย	ปัญห�ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ก�รเคลื่อนย้�ย 

ถิ่นฐ�นที่ไม่ปกติ	 โรคระบ�ด	 อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ	 อ�ชญ�กรรมไซเบอร์	 ย�เสพติด	 ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ท�งเศรษฐกิจและสังคม	ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	ก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ	และคว�มมั่นคงท�งทะเล	

และเข้�ร่วมประชมุรฐัมนตรต่ี�งประเทศอ�เซยีน	ครัง้ที	่๔๙	เมือ่เดอืนกรกฎ�คม	๒๕๕๙	ณ	เวยีงจนัทน์	ส�ธ�รณรฐั

ประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	ซึง่มกี�รประชมุรฐัมนตรต่ี�งประเทศอ�เซยีนกบัคูเ่จรจ�	เช่น	ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี 

ส�ธ�รณรฐัอนิเดยี	ประเทศแคน�ด�	ประเทศนวิซแีลนด์	ประเทศญีปุ่น่	ส�ธ�รณรฐัอติ�ล	ีสหรฐัอเมรกิ�	สหพนัธรฐั

รัสเซีย	 และสหภ�พยุโรป	 โดยประเทศไทยได้มุ่งเน้นคว�มร่วมมือด้�นก�รค้�	 ก�รลงทุน	 และก�รท่องเที่ยว 

สังคมและวัฒนธรรม	 และบทบ�ทที่สร้�งสรรค์ของอ�เซียน	 ด้�นคว�มแข็งแกร่ง	 มีคว�มเป็น	 rule-based	 
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(51)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

community	เป็นกล�ง	และธำ�รงไว้ซึง่สนัตภิ�พและเสถยีรภ�พ	โดยอ�เซยีน-จนี	ได้รบัรองแถลงก�รณ์ร่วมว่�ด้วย

ก�รปฏิบัติต�มปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของภ�คีในทะเลจีนใต้	และเห็นชอบต่อข้อเสนอของจีนในก�รกำ�หนด

ให้ปี	๒๕๖๐	เป็นปีแห่งคว�มร่วมมอืด้�นก�รท่องเทีย่วอ�เซยีน-จนี	และเฉลมิฉลองครบรอบ	๒๕	ปี	คว�มสมัพนัธ์

อ�เซียน-จีน	และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมรัฐมนตรีอ�เซียน-สหภ�พยุโรป	ครั้งที่	๒๑	ระหว่�งวันที่	๑๓-๑๔	

ตุล�คม	๒๕๕๙	ณ	กรุงเทพมห�นคร

	 	 รัฐบ�ลได้เร่งผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคโดยพัฒนา 

ความเชือ่มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ภ�ยในอนภุมูภิ�คและภมูภิ�คอ�เซยีนต�มกรอบข้อตกลงของ 

ประช�คมอ�เซยีนอย่�งต่อเนือ่ง	ทัง้ในก�รดำ�เนนิก�รต�มกรอบคว�มตกลงอ�เซยีนว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รขนส่งสนิค้�ผ่�นแดนประเทศไทยในพธิสี�ร	๒	พธิสี�ร	๗	และ	๙	ก�รดำ�เนนิโครงก�รภ�ยใต้แผนง�นก�รพฒัน� 

เขตเศรษฐกจิส�มฝ่�ย	อนิโดนเีซยี-ม�เลเซยี-ไทย	(IMT-GT)	ได้แก่	ท�งพเิศษระหว่�งเมอืงห�ดใหญ่-สะเด�	จงัหวดั

สงขล�	ท่�เทยีบเรอืน�เกลอื	จงัหวดัตรงั	สะพ�นข้�มแม่นำ�้โกลกแห่งใหม่ระหว่�งอำ�เภอต�กใบ	จงัหวดันร�ธวิ�ส-

เมืองตุมปัต	 รัฐกลันตัน	 ประเทศม�เลเซีย	 และก�รเดินเรือขนส่งสินค้�และผู้โดยส�รระหว่�งเบล�วัน-ปีนัง-ตรัง	

ก�รจัดทำ�ร่�งกรอบคว�มตกลงอ�เซียนว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งผู้โดยส�รข้�มพรมแดน	 

ซึ่งประเทศสม�ชิกอ�เซียนอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ร่�งกรอบคว�มตกลงฯ	 โดยค�ดว่�จะส�ม�รถได้ข้อยุติ 

ภ�ยในปี	๒๕๕๙	ก�รดำ�เนนิแผนง�นคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิในอนภุมูภิ�คลุม่แม่นำ�้โขง	๖	ประเทศ	(Greater	Mekong 

Subregion:	 GMS)	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มตกลงว่�ด้วยก�รขนส่งข้�มพรมแดนในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 

(GMS	Cross-Border	Transport	Agreement:	CBTA)	ทีป่ระเทศไทยได้ให้สตัย�บนัภ�คผนวกและพธิสี�รแนบท้�ย	 

ครบทั้ง	๒๐	ฉบับแล้ว

	 	 รัฐบ�ลได้สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต

สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�ในประเทศและเชื่อมโยงกับอ�เซียน	 โดยได้พัฒน�โครงข่�ยท�งหลวงเชื่อมโยง 

ระหว่�งประเทศ	ได้แก่	ท�งหลวงหม�ยเลข	๒๑๒	(โพนพิสัย-บึงก�ฬ	จังหวัดหนองค�ย)	ท�งหลวงหม�ยเลข	๑๒	

(ต�ก-แม่สอด	จังหวัดต�ก)	ท�งหลวงหม�ยเลข	๑๒	(ก�ฬสินธุ์-สมเด็จ	จังหวัดก�ฬสินธุ์)	ท�งหลวงหม�ยเลข	๓	

(ตร�ด-ห�ดเลก็	จงัหวดัตร�ด)	ท�งหลวงหม�ยเลข	๔๐๘	(น�ทว-ีบ้�นประกอบ	จงัหวดัสงขล�)	ท�งหลวงหม�ยเลข	๒ 

(วงแหวนรอบเมือง	 จังหวัดนครร�ชสีม�	 และท�งหลวงหม�ยเลข	 ๓	 (ท�งเลี่ยงเมืองแกลง	 จังหวัดระยอง)	 

รวมทั้งยังได้ดำ�เนินคว�มร่วมมือด้�นรถไฟระหว่�งไทย-จีน	 และคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ระบบร�งระหว่�ง

ไทย-ญี่ปุ่น	อย่�งต่อเนื่อง

	 	 รัฐบ�ลส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยได้ขับเคลื่อนก�รสร้�งกลไกก�รทำ�ง�นด้�นก�รทูตวิทย�ศ�สตร์ที่เน้นประเทศหุ้นส่วน	ก�รจับคู่คว�มร่วมมือ

ด้�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ก�รขย�ยคว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นของต่�งประเทศ	ก�รห�รอืภ�ยใน

ประเทศและกบัประเทศอ�เซยีนด้�นระบบโครงสร้�งพืน้ฐ�นและนโยบ�ยก�รเคลือ่นย้�ยบคุล�กรระดบัอ�เซยีน	

จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน�	 (UNCTAD)	

ในร�ยง�นทบทวนนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย	เพื่อปรับปรุงและขับเคลื่อน

นโยบ�ยและแผนวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๔)	และประเทศไทย

ได้ทำ�หน้�ที่ประธ�นของคณะที่ปรึกษ�แผนปฏิบัติก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของอ�เซียน	(ABAPAST)	

รอบปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐	เพื่อกำ�กับและติดต�มก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยของแผนปฏิบัติก�ร

อ�เซียนว่�ด้วยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(APASTI	2015-2020)



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

	 	 ส่วนด้านการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยทกุระดบันัน้	รฐับ�ลได้พฒัน�

และเสรมิสร้�งศกัยภ�พก�รแข่งขนัของผูป้ระกอบก�รไทยและเจ้�หน้�ทีภ่�ครฐั	โดยเพิม่ศกัยภ�พของภ�คเกษตร

และภ�คประมง	เช่น	ก�รตรวจวิเคร�ะห์สินค้�ปศุสัตว์	ก�รอบรมเกษตรกรสู่ม�ตรฐ�น	ASEAN	GAP	ก�รพัฒน�

ด่�นตรวจสัตว์นำ้�ในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ	และศึกษ�วิจัยสินค้�เกษตร	๖	ชนิด	 	ก�รวิจัยและพัฒน�ระบบ 

ก�รจดัก�รด้�นฐ�นข้อมลูและด้�นอตุส�หกรรมและก�รเกษตร	เช่น	ฝึกอบรมก�รจดัทำ�เอกส�รคณุภ�พม�ตรฐ�น	

ISO/IEC	 17025	 และอบรมค่�คว�มไม่แน่นอนของก�รวัด	 จัดสัมมน�อบรมด้�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	 ทักษะ 

ก�รตรวจสอบเฝ้�ระวงัสนิค้�เกษตร	และปรบัปรงุระบบก�รขึน้ทะเบยีนวศิวกรด้�นคว�มปลอดภยัและข้อกำ�หนด

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยเครื่องจักรรองรับประช�คมอ�เซียน

	 	 รัฐบ�ลได้พิจ�รณ�ถึงศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ๔ เส้นทาง	 ได้แก่	

เส้นท�งที	่๑	จงัหวดัสงขล�-ด่�นสะเด�-กวัล�ลมัเปอร์	ประเทศม�เลเซยี	และส�ธ�รณรฐัสงิคโปร์	ซึง่ได้ดำ�เนนิก�ร 

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	เส้นท�งที	่๒	จงัหวดัระนอง-เก�ะสอง-ตะน�วศร	ีส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมยีนม�	เส้นท�งที	่๓ 

อำ�เภอแม่สอด	 จังหวัดต�ก-ท่�เรือย่�งกุ้ง	 ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�	 และเส้นท�งที่	 ๔	 อำ�เภอแม่สอด	 

จังหวัดต�ก-เมียวดี-ย่�งกุ้ง-เนปิดอว์-มัณฑะเลย์	ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�-อินเดีย

	 	 รฐับ�ลได้เสรมิสร้างความรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและการจดัทำา 

เขตการค้าเสร	ีโดยดำ�เนนิก�รส่งเสรมิก�รเผยแพร่คว�มรูเ้รือ่งสทิธปิระโยชน์กบัประเทศต่�ง	ๆ 	แก่ผูป้ระกอบก�ร 

พฒัน�ผูน้ำ�สหกรณ์	จดัฝึกอบรมเตรยีมคว�มพร้อมเป็น	Logistics	Hub	แห่งอ�เซยีน	และธรุกจิบรกิ�รของประเทศ 

รวมทัง้พฒัน�คว�มรูเ้ย�วชน	 รวมทัง้เผยแพร่คว�มรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบของคว�มตกลงก�รค้�เสร	ี GSP	 ก�รขอ 

หนงัสอืรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้�	 และหนังสือรับรองด้วยระบบดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์	 ก�รพัฒน�และส่งเสริม 

ผูป้ระกอบก�รโดยให้คำ�แนะนำ�	รวมทัง้สร้�งเครอืข่�ยและเป็นพีเ่ลีย้งท�งธรุกจิผ่�นชมรมนกัธรุกจิไทยในประช�คมอ�เซยีน 

ก�รจัดง�นแสดงสินค้�ไทยและกิจกรรมจับคู่ท�งธุรกิจ	 จัดสัมมน�ก�รใช้สิทธิพิเศษท�งภ�ษีศุลก�กรจ�ก 

คว�มตกลง	ขัน้ตอนและแนวปฏบิตัใินก�รขอหนงัสอืรบัรองแหล่งกำ�เนดิสนิค้�	และคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รรบัรองถิน่

กำ�เนดิสนิค้�ด้วยตวัเองและก�รสร้�งเครอืข่�ยผูป้ระกอบก�รไทยรุน่เย�ว์กบัประเทศเพือ่นบ้�น	และสร้�งเครอืข่�ย 

ผู้ประกอบก�รไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น	 นอกจ�กนี้	 ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	เพือ่เข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีน	ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รก�รตล�ด	ก�รค้�ก�รลงทนุ 

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์	ก�รสร้�งภ�วะผู้นำ�	กลยุทธ์ก�รตล�ดรุกและรับ	ก�รเจรจ�ปิดก�รข�ย	ก�รสร้�งเครือข่�ย 

สถ�นประกอบก�รเป้�หม�ยก�รเชือ่มโยงธรุกจิ	และก�รเพิม่ศกัยภ�พด้�นก�รค้�และก�รลงทนุด้�นอตุส�หกรรมแร่ 

และอุตส�หกรรมพื้นฐ�นของไทย

	 	 รฐับ�ลได้เตรยีมความพร้อมภาคอตุสาหกรรมโดยสนบัสนนุงบประม�ณให้สถ�บนัเครอืข่�ยต่�ง	ๆ  

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ในส�ข�ที่อ�เซียนให้คว�มสำ�คัญ	 และทดสอบผลิตภัณฑ์ต�มม�ตรฐ�น 

เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถของห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ทดสอบเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญ	 

ซึง่จะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�โดยไม่ต้องส่งผลติภณัฑ์ไปทดสอบยงัต่�งประเทศ	ทัง้นี	้เพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 และเพื่อพัฒน�แรงง�นของภ�คอุตส�หกรรมสำ�หรับรองรับก�รเข้�สู่ 

ประช�คมอ�เซยีน	โดยเตรยีมพร้อมแรงง�นในก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีนด้�นทกัษะภ�ษ�	โดยเน้นภ�ษ�องักฤษ 

รวมทัง้จดัอบรมต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นฝีมอืแรงง�นแห่งช�ต	ิเน้นเมนอู�ห�รไทย	และเพิม่ศกัยภ�พฝีมอืแรงง�นไทย 

ในอตุส�หกรรมทีข่�ดแคลน	นอกจ�กนี	้ยงัพฒัน�แรงง�นในอตุส�หกรรมย�นยนต์และชิน้ส่วน	ภ�คบรกิ�รและก�รท่องเทีย่ว 

และอุตส�หกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	 รวมทั้งแรงง�นในเขตเศรษฐกิจช�ยแดน	 ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�น	และก�รคมน�คมขนส่ง	โดยได้ฝึกอบรมฝีมอืแรงง�นรองรบัระบบขนส่งด้�นโลจสิตกิส์



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

(53)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และก่อสร้�งจำ�นวน	๒๔,๕๗๐	คน	นอกจ�กนี	้รฐับ�ลได้พฒัน�ฝีมอืและศกัยภ�พกลุม่เครอืข่�ยแรงง�นน�น�ช�ติ

เพื่อรองรับประช�คมอ�เซียน	โดยมุ่งเน้นแรงง�นในกลุ่มประเทศ	CLMV	โดยมีผู้เข้�อบรม	จำ�นวน	๑,๘๒๐	คน	

ควบคู่กับก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ด้�นแรงง�นสัมพันธ์	โดยมีผู้เข้�อบรม	จำ�นวน	๒,๑๙๗	คน

  ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชนนั้น	 รัฐบ�ลได้พัฒน�ศักยภ�พและส่งเสริม 

ก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนในประช�คมอ�เซียน	 โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง	 เช่น	 ประกวดภ�พว�ด	 และเขียน

บทคว�มภ�ษ�อังกฤษ	พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนเพื่อรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	ยกระดับทักษะ

ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษแก่นักเรียน	 ครู	 ผู้บริห�ร	 และประช�ชนทั่วไป	 จัดตั้งศูนย์เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษแก่ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�ในระดับเขตพื้นที่และภูมิภ�ค	 

จดัทำ�หลกัสตูร	Echo	Hybrid	ผ่�นแอปพลเิคชนัเรยีนรูภ้�ษ�องักฤษ	โดยมเีป้�หม�ยดำ�เนนิก�รให้ครอบคลมุโรงเรยีน

ทุกแห่งในปีก�รศึกษ�	 ๒๕๖๐	 และพัฒน�ทักษะก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ประเทศเพื่อนบ้�น 

รวมทั้งได้จัดทำ�กรอบคุณวุฒิอ้�งอิงอ�เซียน	 ซึ่งค�ดว่�แล้วเสร็จภ�ยใน	 ๒	 ปี	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�ร

พัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือนเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รทำ�ง�นบริบทอ�เซียนในระดับคลื่นลูกใหม่และผู้บริห�ร

ส่วนร�ชก�ร	 รวมทั้งสนับสนุนง�นด้�นประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียนในส่วนภูมิภ�ค	 เพื่อสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นในด้�นเด็กและเย�วชน	สตรี	ผู้พิก�ร	ผู้สูงอ�ยุ	และผู้ด้อยโอก�สในพื้นที่จังหวัดต่�ง	ๆ	และจัดตั้ง 

ศูนย์อ�เซียนศึกษ�	 จำ�นวน	 ๔๔๗	 ศูนย์ทั่วประเทศ	 เพื่อพัฒน�หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

และก�รเรียนรู้เพื่อเตรียมก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

 ๔.๘ นโยบายที ่๘ การพฒันาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีการวจิยัและ

พัฒนา และนวัตกรรม

	 	 รัฐบ�ลได้ดำ�เนินง�นที่สำ�คัญเพื่อส่งเสริมก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน�และก�รใช้ประโยชน์จ�ก 

วทิย�ศ�สตร์เทคโนโลย	ีก�รวจิยัและพฒัน�	และนวตักรรม	ต�มแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่๑๑	ดงันี ้

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ให้มเีอกภ�พและประสทิธภิ�พและมคีว�มเชือ่มโยงกบัภ�คเอกชน	เช่น	ก�รเปิดตวั 

ศูนย์ส่งเสริมและสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒน�ของภ�คเอกชนในประเทศไทยหรือศูนย์	 (Company	

R&D	Centers:	CRDC)	ก�รสนับสนุน	SMEs	พัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิต	โครงก�รหิ้งสู่ห้�ง	๓๐,๐๐๐	บ�ท	ทุก	IP 

โครงก�รสร้�งผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	หรือ	Startup	Voucher	เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้�สู่

กระบวนก�รเร่งก�รเจรญิเตบิโตท�งธรุกจิ	ก�รจดัง�นมหกรรม	Startup	Thailand	2016	ก�รยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของผู ้ประกอบก�รหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 ด้วยวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และ 

นวัตกรรม	 ๕	 ภูมิภ�ค	 และก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อเพิ่มมูลค�่สินค้�เกษตร	 เช่น	 ย�งพ�ร�	 

เมลด็พนัธุข้์�ว	การเสรมิสร้างสงัคมนวตักรรม	โดยส่งเสรมิระบบก�รเรยีนก�รสอนทีเ่ชือ่มโยงระหว่�งวทิย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศ�สตร์	 และคณิตศ�สตร์	 (Science	 Technology	 Engineering	 and	Mathematics:	

STEM)	ก�รผลิตกำ�ลังคนในส�ข�ที่ข�ดแคลนภ�ยใต้โครงก�รสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบ�ลท�งด้�นวิทย�ศ�สตร ์

และเทคโนโลย	ีระยะที	่๓	และ	๓+	ก�รเชือ่มโยงระหว่�งก�รเรยีนรูก้บัก�รทำ�ง�น	(Work-integrated	Learning: 

WiL)	 ก�รให้บุคล�กรด้�นก�รวิจัยของรัฐส�ม�รถไปทำ�ง�นในภ�คเอกชน	 (Talent	 Mobility)	 ก�รพัฒน� 

และส่งเสริมผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นวิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์และเทคโนโลยี	 และก�รสร้�งคว�มตระหนัก

ด้�นวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่�นกิจกรรมและง�นมหกรรมต่�ง	ๆ	เช่น	มหกรรมวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ	ง�นวันนักประดิษฐ์	การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
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(54) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ต่อการนำางานวิจัยและพัฒนา	 เพื่อก�รวิจัยต่อยอดหรือใช้ประโยชน์	 โดยส่งเสริมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รวิจัย

และพฒัน�ในระดบัภ�คหรอืกลุม่จงัหวดั	รวมทัง้ผลกัดนัง�นวจิยัและพฒัน�ไปสูก่�รใช้ประโยชน์เชงิพ�ณชิย์	เช่น	 

ก�รผลกัดนัม�ตรก�รยกเว้นภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลสำ�หรบัค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รวจิยัและพฒัน�	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	

ร้อยละ	๓๐๐	ก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ของเครอืข่�ยผูจ้ดัก�รนวตักรรม	ก�รสนบัสนนุเงนิทนุสำ�หรบัผูป้ระกอบก�ร 

SMEs	 ในก�รพัฒน�เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์หรือเชิงสังคมภ�ยใต้โครงก�รคูปอง

นวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ	SMEs	ไทยไปสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	ระยะที่	๒ 

(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙)	ก�รผลักดันกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	และก�รพัฒน�จังหวัดด้วยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	โดยจัดตั้งศูนย์ประส�นง�นกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีประจำ�ภูมิภ�ค	๕	แห่ง	การส่งเสริม

ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของไทย 

และก�รใช้เครื่องมือ	 วัสดุ	 และสินค้�อื่น	 ๆ	 ที่เป็นผลจ�กก�รวิจัยและพัฒน�ภ�ยในประเทศในวงกว้�ง	 เช่น	 

ก�รพฒัน�กำ�ลงัคน	เทคโนโลย	ีและอตุส�หกรรมสนบัสนนุภ�ยในประเทศ	เพือ่รองรบัก�รพฒัน�ด้�นระบบขนส่งท�งร�ง 

ก�รส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งย�นยนต์ไฟฟ้�ในอ�เซียน	 โครงก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร	 และ 

ก�รจดัทำ�บญัชนีวตักรรม	และการปรบัปรงุและจดัเตรยีมให้มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม	 เช่น	 ก�รพัฒน�ระบบก�รบริก�รเทคนิคด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ	หรือ	Metrology	Standardization	Testing	Quality	(MSTQ)	ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล

ห้องปฏิบัติก�รเชิงบูรณ�ก�รทดสอบม�ตรฐ�นสินค้�เพื่อก�รส่งออก	ก�รจัดตั้งอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย	

ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศก�รวิจัยของประเทศ	 ก�รใช้ประโยชน์จ�กภ�พถ่�ยแผนที่จ�กก�รสำ�รวจระยะไกล 

ท�งอ�ก�ศและด�วเทยีม	และก�รสร้�งคว�มร่วมมอืด้�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมกบัต่�งประเทศ	เช่น	

ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	ประเทศญีปุ่น่	ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี	ส�ธ�รณรฐัเก�หล	ีส�ธ�รณรฐัอนิเดยี 

สหพันธรัฐรัสเซีย	และสหรัฐอเมริก�	

 ๔.๙ นโยบายที ่๙ การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร และการสร้างสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 	 รฐับ�ลให้คว�มสำ�คญักบัการปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่เป็นรากฐานทีม่ัน่คงของการพฒันา

ประเทศ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	โดยดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�	ซึ่งเป็น

ปัญห�ทีส่ะสมม�น�น	ภ�ยใต้นโยบ�ย	“พลกิฟ้ืนผนืป่�	สูก่�รพฒัน�ยัง่ยนื”	จดัตัง้หน่วยเฉพ�ะกจิเพือ่เรยีกคนืผนืป่�

จ�กน�ยทนุ	ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณ�ก�ร	ม�ตร�ส่วน	๑	ต่อ	๔,๐๐๐	(One	Map) 

เพื่อจัดทำ�แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และมีก�รใช้แผนที่กล�งเป็นม�ตร�ส่วนเดียวกัน	 สร้�งคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจให้ทุกฝ่�ยมีส่วนร่วมต�มแนวท�งประช�รัฐ	 คุ ้มครองพื้นที่ป่�ไม้โดยก�รบังคับใช้กฎหม�ย	 

(แผนปฏิบัติก�รและม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่�	 และก�รทวงคืนพื้นที่ป่�ไม ้

ทีถ่กูบกุรกุปลกูย�งพ�ร�)	ก�รจดัก�รป่�ต้นนำ�้เสือ่มสภ�พบนพืน้ทีส่งูชนั	(เข�หวัโล้น)	และก�รส่งเสรมิก�รมส่ีวนร่วม 

ของประช�ชนในก�รดแูลรกัษ�ทรพัย�กรป่�ไม้ได้พืน้ทีค่นื	จำ�นวน	๙๖,๓๙๘.๗๘	ไร่	กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รรกัษ�

พื้นที่ป่�ไม้ที่มีอยู่	๑๐๒	ล้�นไร่	อย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืน	จัดห�ที่ดินแก่ผู้ย�กไร้แล้ว	จำ�นวน	๓๑๑,๒๘๔	ไร่	

รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่�ไม้จ�กก�รฟื้นฟูสภ�พป่�	จำ�นวน	๘๑,๖๐๖.๓๑	ไร่	ปลูกป่�เศรษฐกิจ	จำ�นวน	๕๑,๓๓๐	ไร ่

และแจกจ่�ยกล้�ไม้จำ�นวน	๓๔	ล้�นกล้�
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(55)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  การปกป้องและฟื ้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 รัฐบ�ลได้พัฒน�ระบบ 

บริห�รจัดก�รที่ดินและแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดิน 

ของรัฐต�มแนวพระร�ชดำ�ริที่ให้ประช�ชนส�ม�รถ 

อยู่ร่วมกับป่�ได้	 ดำ�เนินก�รออกหนังสืออนุญ�ตให้เข้� 

ทำ�ประโยชน์ในเขตนคิมสร้�งตนเอง	(น.ค.๓)	๑,๒๑๖	ร�ย 

รวม	๑,๕๒๐	 แปลง	 ปรับปรุงระบบก�รบริห�รจัดก�ร

อุทย�นแห่งช�ติ	 จำ�นวน	 ๑๕๐	 แห่ง	 (ประก�ศจัดตั้ง 

ต�มกฎหม�ยแล้ว	 ๑๒๘	 แห่ง	 และอยู่ระหว่�งเตรียม

ประก�ศจัดตั้งอีก	 ๒๒	 แห่ง)	 จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รอุทย�นแห่งช�ติ	 ๒๐	 ปี	 (ปี	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 

เพื่อก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร ่วมกันได้อย่�งยั่งยืน	 ส ่งเสริมก�รท่องเที่ยวอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 

พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวให้สู่ม�ตรฐ�นส�กล

	 	 ในส่วนปัญห�ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง	ที่ผ่�นม�ประสบปัญห�ก�รบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลง

สภ�พพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน	์ ทำ�ให้ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมทั้งจ�กธรรมช�ติ

และก�รกระทำ�ของมนุษย์	รวมถึงปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง	รัฐบ�ลจึงได้ดำ�เนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น	 โดยจัดทำ�ม�ตรก�รเพื่อเตรียมรับมือและบรรเท�ผลกระทบจ�ก

ปร�กฏก�รณ์ปะก�รังฟอกข�ว	กำ�หนดม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมก�รฟื้นตัวของแนวปะก�รัง	 และกำ�หนดม�ตรก�ร

ก�รใช้ประโยชน์แนวปะก�รัง	 ควบคุมเฝ้�ระวัง	 ฟื้นฟูแนวปะก�รังและสนับสนุนง�นวิจัยเพื่อก�รบริห�รจัดก�ร

แนวปะก�รัง	และจัดทำ�ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดให้สัตว์ป่�บ�งชนิดเป็นสัตว์ป่�สงวน	พ.ศ.	 ....	 โดยกำ�หนด

ให้สัตว์ทะเลห�ย�ก	จำ�นวน	๔	ชนิด	เป็นสัตว์ป่�สงวน	ได้แก่	ปล�ฉล�มว�ฬ	(Rhincodon	typus)	ว�ฬบรูด้�	

(Balaenoptera	edeni)	ว�ฬโอมูระ	 (Balaenoptera	omurai)	และเต่�มะเฟือง	 (Dermochelys	coriacea)	 

เพือ่ปฏบิตัติ�มอนสุญัญ�ว่�ด้วยก�รค้�ระหว่�งประเทศซึง่ชนดิพนัธุส์ตัว์ป่�และพชืป่�ทีใ่กล้สญูพนัธุ	์(Convention	

on	International	Tread	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora:	CITIES)	รวมทั้งนำ�เสนอ 

ร่�งกฎกระทรวงกำ�หนดให้สตัว์ป่�บ�งชนดิเป็นสตัว์ป่�คุม้ครอง	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	เพือ่ให้สตัว์ทะเลห�ย�ก	๑๒	ชนดิ 

เป็นสัตว์ป่�คุ้มครองต�มพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 	 รฐับ�ลได้จดัทำ�แผนแม่บทบรูณาการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

เพื่อใช้ในก�รกำ�หนดทิศท�งและกรอบก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของหน่วยง�น 

และภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	 โดยได้ผนวกแผนปฏิบัติก�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 เพื่อก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรชีวภ�พและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

อย่�งยั่งยืน

	 	 ส่วนเรื่องทรัพย�กรนำ้�	 รัฐบ�ลได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า  

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 เพื่อบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศให้เป็นเอกภ�พในทุกมิติทั้งเชิงปริม�ณ 

และคุณภ�พ	กำ�หนดม�ตรก�รก�รควบคุมก�รระบ�ยนำ้�และก�รจัดสรรนำ้�	แก้ไขปัญห�ภัยแล้ง	และอยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	

ร�ยลุ่มนำ้�	 จำ�นวน	 ๒๕	 ลุ่มนำ้�	 และแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในลุ่มนำ้�	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 และ 

แผนปฏิบัติก�ร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ดำ�เนินก�รอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งนำ้�	 บริห�รจัดก�รนำ้�ต�มแผนก�รพัฒน� 

แหล่งนำ้�บ�ด�ล	และบริห�รจัดก�รนำ้�ให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประท�น
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(56) รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 ในขณะทีปั่ญห�มลพษิ	รฐับ�ลได้เร่งรดัการควบคมุมลพษิทัง้ทางอากาศ ขยะ และนำา้เสยี ทีเ่กดิจ�ก

ก�รผลติและบรโิภค	เพือ่สร้�งคณุภ�พสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่ประช�ชน	ประกอบด้วย	การยกระดบัความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	โครงก�รอุตส�หกรรมทั่วไทย	

ร่วมใจจัดก�รขยะอุตส�หกรรม	 โครงก�รเร่งรัดก�รนำ�ก�กอุตส�หกรรมเข�้สู่ระบบ	 โครงก�รแก้ไขปรับปรุงและ 

ส่งเสริมอุตส�หกรรมพล�สติกรีไซเคิลเพื่อจัดก�รสภ�พแวดล้อมพร้อมก้�วเข้�สู่อุตส�หกรรมสีเขียวอย่�งยั่งยืน	

และโครงก�รเมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ	 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	 โดยเฉพ�ะปัญห�หมอกควัน 

ภ�คเหนือ	 ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ไฟป่�	 ก�รเผ�ในที่โล่ง	 และหมอกควันภ�คเหนือ 

ปี	๒๕๕๙	ยกร่�งแผนก�รทำ�ง�นอ�เซียนปลอดหมอกควัน	(ASEAN	Haze	Free	Road	Map)	ในส่วนของมลพิษ

ท�งอ�ก�ศจ�กก�รจร�จร	ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รกำ�กับดูแล	ติดต�มและควบคุมคุณภ�พรถโดยส�รประจำ�ท�ง 

ขององค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 	 ส่วนปัญห�มลพิษท�งอ�ก�ศจ�กอุตส�หกรรม	 ได้ดำ�เนินม�ตรก�ร 

ลดและควบคมุฝุน่ละอองจ�กแหล่งกำ�เนดิหลกัในพืน้ทีค่วบคมุมลพษิ	เช่น	ตำ�บลหน้�พระล�น	อำ�เภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดัสระบรุ	ีรวมทัง้กำ�หนดม�ตรก�รควบคมุและตดิต�มก�รแก้ไขปัญห�ส�รอนิทรย์ีระเหยง่�ย	(VOC)	ในพืน้ที่

เขตควบคมุมลพษิม�บต�พดุ	จงัหวดัระยองอย่�งต่อเนือ่ง	และ	การแก้ไขปัญหามลพษิทางนำา้จากแหล่งกำาเนดิหลกั

ได้แก่	นำา้เสยีชมุชน	ได้ส่งเสรมิให้มรีะบบบำ�บดันำ�้เสยีรวม	และยกร่�งแผนแม่บทก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้เสยีชมุชน

ของประเทศ	นำา้เสยีอตุสาหกรรม	อยูร่ะหว่�งจดัทำ�กรอบแนวท�งก�รอนญุ�ตระบ�ยมลพษิ	และจดัทำ�	Road	Map 

ก�รผลักดันภ�ษีมลพิษท�งนำ�้	นำ้าเสียเกษตรกรรม	 อยู่ระหว�่งปรับปรุงร�่งหลักเกณฑ์ก�รจัดก�รฟ�ร์มสุกรที่ดี

และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	นอกจ�กนี	้ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นและประเภทของแหล่งกำ�เนดิมลพษิทีต้่องถกูควบคมุ

ก�รระบ�ยนำ้�ทิ้ง	๑๐	ประเภท	รวมทั้งแก้ไขปัญห�คุณภ�พนำ้�ในพื้นที่ลุ่มนำ้�วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยง	ซึ่งอยู่ระหว่�ง

ก�รปรับปรุงร่�งแผนปฏิบัติก�รป้องกัน	แก้ไข	และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มนำ้�ท่�จีนและเจ้�พระย�	

 ๔.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

	 	 รฐับ�ลได้มกี�รดำ�เนนิง�นทีส่ำ�คญั	เช่น	การพฒันาการปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงานรฐัให้ตอบสนอง 

ต่อนโยบายรัฐบาล	 โดยได้จัดทำ�แบบประเมินและกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รเพื่อให้เป็นไปต�มคำ�สั่งหัวหน้� 

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติที่	 ๕/๒๕๕๙	 เรื่อง	 ม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 ซึ่งจะ 

ส่งผลให้มกี�รปรบัปรงุระบบก�รประเมนิส่วนร�ชก�รและข้�ร�ชก�รพลเรอืนในคว�มรบัผดิชอบของฝ่�ยบรหิ�ร	

นอกจ�กนี	้ยงัปรบัปรงุระบบบรกิารประชาชนในเชงิรกุ	โดยมกี�รมอบร�งวลับรกิ�รภ�ครฐัแห่งช�ต	ิประจำ�ปี	๒๕๕๙ 

ให้แก่หน่วยง�นที่ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รไปสู ่องค์ก�รที่เป็นเลิศในแต่ละด้�น 

เทยีบเท่�ม�ตรฐ�นส�กล	และมกี�รเปิดโอก�สให้ประช�ชนเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รบรหิ�รร�ชก�รได้อย่�งโดดเด่น	

จำ�นวนทั้งสิ้น	๑๑๙	ร�งวัล	รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยง�นภ�ครัฐที่ได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติเสนอผลง�น

เพื่อรับร�งวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ	ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภ�พ

และภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป	ล่�สุดในปี	๒๕๕๘	มีหน่วยง�นภ�ครัฐไทยได้รับร�งวัล	United	Nations	

Public	Service	Awards	2015	จำ�นวน	๒	หน่วยง�น	ได้แก่	สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี	ได้รับร�งวัล

ชนะเลิศ	ส�ข�ก�รส่งเสริมแนวท�งก�รดำ�เนินก�รของภ�ครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่�วส�ร	จ�กผลง�น	Holistic	

School	in	Hospital	(HSH)	และโรงพย�บ�ลขอนแก่น	ได้รบัร�งวลัรองชนะเลศิ	ส�ข�ก�รส่งเสรมิก�รตอบสนอง 

คว�มเสมอภ�คท�งเพศในก�รส่งมอบบริก�รส�ธ�รณะ	 จ�กผลง�น	 Fast-track	 Service	 for	 High-risk	 

Pregnancies
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(57)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว

รวมทัง้สิน้	๙,๕๖๙,๘๘๔	บตัร	รวมทัง้ดำาเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	 โดยได้จัดทำ�คู่มือสำ�หรับประช�ชนผ่�นท�งเว็บไซต์	 และจัดทำ�ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติฯ	 เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถสืบค้นบริก�รของ 

ภ�ครฐัได้ง่�ยผ่�นท�งเวบ็ไซต์ศนูย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อร�ชก�ร	(www.info.go.th)	ซึง่มคีูม่อืทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์แล้ว 

จำ�นวน	๓๒,๖๖๑	คู่มือ	และส�ม�รถสืบค้นผ่�นแอปพลิเคชัน	“คู่มือประช�ชน”

	 	 รัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญกับการดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน	 โดยได้เปิด 

ช่องท�งรับเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์จ�กประช�ชน	 ได้แก่	 ๑)	ศูนย์บริการประชาชนในฐ�นะศูนย์รับเรื่องร�ว 

ร้องทุกข์ของรัฐบ�ล	 มีประช�ชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์	 แสดงคว�มคิดเห็นผ่�นช่องท�งก�รร้องทุกข์ของ 

ศูนย์บริก�รประช�ชน	ภ�ยใต้ชื่อ	๑๑๑๑	(๔	ช่องท�ง 

ได้แก่	ส�ยด่วนของรฐับ�ล	๑๑๑๑	เวบ็ไซต์	www.1111.

go.th	 ตู ้	 ปณ.	 ๑๑๑๑	 และจุดบริก�รประช�ชน	

๑๑๑๑)	 จำ�นวน	 ๒๓๖,๔๔๗	 เรื่อง	 ดำ�เนินก�รจนได้

ข้อยุติ	๒๑๖,๓๔๒	เรื่อง	(ร้อยละ	๙๑.๕๐)	อยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�ร	๒๐,๑๐๕	เรื่อง	 (ร้อยละ	๘.๕๐)	๒)	ศูนย์

ดำารงธรรม	 มีก�รรับเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 จำ�นวน	

๑๓๘,๕๙๗	เรื่อง	แก้ไขแล้วเสร็จ	จำ�นวน	๑๑๔,๗๙๑	

เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๒.๘๒	 อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	

จำ�นวน	๒๓,๘๐๖	เรื่อง	และก�รรับฟังคว�มเห็นเรื่องก�รปฏิรูป	จำ�นวน	๑๕๘	เรื่อง	และ	๓)	ศูนย์รับเรื่องราว 

ร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ	 เช่น	 ก�รรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและก�รคุ้มครองผู้บริโภคผ่�นส�ยด่วน	

๑๑๖๖	 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 โดยมีก�รแก้ไขปัญห�เรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค	

จำ�นวน	๒๘๖	 ร�ย	 (เป็นเงิน	 ๗๖๔,๐๐๐	บ�ท)	 รวมทั้งมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 ให้บริก�รประช�ชน 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�	 ผ่�นส�ยด่วน	 ๑๕๗๙	 หรือ	 www.1579.moe.go.th	 ซึ่งมีทั้งหมด	 ๓,๐๒๙	 เรื่อง	 

ยุติเรื่องแล้ว	๒,๒๕๐	เรื่อง	และอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร	๗๗๙	เรื่อง	

	 	 ทั้งนี้	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดกรอบอัตรากำาลังของส่วนราชการ และการส่งเสริมการวางแผนและ

บริหารกำาลังคนในส่วนราชการ	 โดยมีส่วนร�ชก�รที่ดำ�เนินก�รแล้ว	๕	หน่วยง�น	 ได้แก่	สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	นอกจ�กนี้	ยังดำาเนินการเพื่อเตรียมกำาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบ

ราชการ ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

เพื่อเตรียมกำาลังคนเข้าสู่ระบบราชการ	 เช่น	 ทุนรัฐบ�ลระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทุนเล่�เรียนหลวง	 และ

ทุนรัฐบ�ลต�มคว�มต้องก�รของกระทรวง	กรม	หรือหน่วยง�นของรัฐ)	ประจำ�ปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๕	ประเภททุน	 

รวม	๙๐	ทุน	ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญ�	ประจำ�ปี	๒๕๕๙	(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญ�)	จำ�นวน	๖	ประเภท

ทุน	 ๒๔๕	 หน่วย	 ๒๕๕	 ทุน	 และทุนดึงดูดผู้มีศักยภ�พสูงที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บันก�รศึกษ�ในประเทศ	 

(Undergraduate	Inteligence	Scholarship:	UIS)	ประจำ�ปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๖๕	ทุน	



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

	 	 นอกจ�กนี้	 รัฐบ�ลได้ทำ�ก�รสำารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการดำาเนินงาน

ของรัฐบาลในเรื่องต่�ง	ๆ 	เช่น	๑)	ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	เพื่อใช้เป็น

แนวท�งประกอบก�รร่�งรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน	 ๒)	 ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น 

ของประช�ชนเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชันและก�รปร�บปร�มผู้มีอิทธิพล	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และ	 ๓)	 ก�รสำ�รวจ

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด	 รวมทั้งได้ส่งเสริมการกระจายอำานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บรกิารสาธารณะ โดยได้มกีารจดัทำาแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏบิตักิาร 

กำาหนดขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)	 เพื่อถ่�ยโอนภ�รกิจ	 

งบประม�ณและบุคล�กรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจ�กนี้	 ได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริม 

และกระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้คว�มสำ�คญักบัก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รต�มหลกัก�ร 

บรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงทีด่	ีโดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัร�งวลัก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่	ีปี	๒๕๕๙	จำ�นวน	๔๙	แห่ง 

รวมทั้งได้มีก�รเสริมสร้างความรู้การกระจายอำานาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำานาจภาคประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นและตรวจสอบก�รบริห�รง�น	 โดยดำ�เนินก�ร 

จัดฝึกอบรมไปแล้ว	จำ�นวน	๕	รุ่น	จำ�นวนทั้งสิ้น	๗๗๑	คน

	 	 รฐับ�ลได้ดำ�เนนิก�รยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัให้มปีระสทิธภิาพ โดยปรบัการให้

บริการประชาชนในลักษณะศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชน 

ในก�รตดิต่อขอรบับรกิ�รในหล�ยง�น	ณ	สถ�นทีแ่ห่งเดยีว	เช่น	ศนูย์บรกิารร่วมในห้างสรรพสนิค้า	(Government 

Service	 Point:	 G-Point)	 โดยมีก�รจัดตั้ง	 จำ�นวน	๓	 แห่ง	 ได้แก่	 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์	 และศูนย์ก�รค้� 

ธัญญ�พ�ร์ค	 ในกรุงเทพมห�นคร	 และศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�	 ศ�ล�ย�	 จังหวัดนครปฐม	 โดยเน้นให้ม ี

ก�รกระจ�ยก�รจัดตั้งให้ครอบคลุม	 ๔	 มุมเมืองของกรุงเทพมห�นคร	 ศูนย์บริการประชาชน	 สำ�นักง�น 

ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 จัดตั้ง	ณ	 อ�ค�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (สำ�นักง�น	 ก.พ.)	 เดิม	 

และศ ูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชน

ที่ม�ติดต่อ	รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์	ร้องเรียน	ขอคว�มเป็นธรรม	ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยง�นในสังกัดกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 	 รฐับ�ลได้ปรบัปรงุการบรกิารเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	จ�กร�ยง�น

ผลก�รวิจัยเรื่อง	Doing	Business	ของธน�ค�รโลก	ประเทศไทยยังคงอยู่ใน	๓๐	อันดับแรกของโลกในก�รเป็น

ประเทศที่มีคว�มสะดวกในก�รลงทุน	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รสำ�รวจล่�สุดจ�กร�ยง�น	 Doing	 Business	 2016	 

(เก็บข้อมูลในช่วงปี	 ๒๕๕๘	 เป็นก�รจัดอันดับล่วงหน้�	 ๑	 ปี)	 ธน�ค�รโลกได้เปลี่ยนวิธีก�รวัดและร�ยละเอียด

ของดัชนีก�รสำ�รวจให้มีคว�มเข้มข้นขึ้น	โดยในร�ยง�น	Doing	Business	2016	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	๔๙	

จ�ก	๑๘๙	ประเทศ	ซึง่ห�กนำ�เกณฑ์ก�รวดัใหม่นีไ้ปเทยีบกบัผลก�รจดัอนัดบัในร�ยง�น	Doing	Business	2015	

ประเทศไทยจะอยู่อันดับที	่ ๔๖	 (เกณฑ์วัดเดิมอยู่อันดับที	่ ๒๖)	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงมีอันดับลดลง	 ๓	 อันดับ	 

ห�กพิจ�รณ�เป็นร�ยด้�นพบว่�	ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น	๑	ด้�น	คือ	ด้�นก�รขอใช้ไฟฟ้�	(จ�กอันดับที่	๑๒	

เป็น	๑๑)	เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�รขอติดตั้งไฟฟ้�ของประเทศไทยลดลง

	 	 รฐับ�ลยงัให้คว�มสำ�คญักบัการเสรมิสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตัง้และโยกย้ายบคุลากรภาครฐั 

โดยจัดทำ�ร่�งกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รย้�ย	ก�รโอน	หรือก�รเลื่อนข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	....	ต�มม�ตร�	๖๓		แห่ง

พระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และร่�งหลักเกณฑ์	 วิธีก�รและเงื่อนไขในก�รย้�ย	 
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(59)รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ก�รโอน	หรือก�รเลื่อนข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญประกอบร่�งกฎ	ก.พ.	ดังกล่�ว	รวมทั้งจัดทำ�เกณฑ์ก�รประเมิน

และวธิกี�รประเมนิพฤตกิรรมท�งจรยิธรรมของผูท้ีไ่ด้รบัก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกเพือ่เลือ่นข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญั 

ขึ้นแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริห�รระดับสูง	 พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	 โดยดำ�เนินก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�รผ่�นกิจกรรม/โครงก�รต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รจัดสัมมน�หัวหน้�ส่วนร�ชก�รประจำ�ปีต�ม 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�

กระทำ�ผิดวินัย	 ก�รจัดทำ�คู่มือก�รรักษ�วินัยข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ก�รศึกษ�ก�รให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในก�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยัเพือ่พฒัน�ศกัยภ�พในกระบวนก�รยตุธิรรม	ก�รเสรมิสร้�งองค์คว�มรูแ้ละคว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบร�ชก�ร	 และก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับ

กลไกก�รขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภ�ครัฐ

 ๔.๑๑ นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 	 รฐับ�ลได้ปรบัปรงุกฎหม�ยทีล้่�สมยั	ไม่เป็นธรรม	ดำ�เนนิก�รผลกัดนักฎหม�ย	ปรบัปรงุและจดัทำ� 

กฎหม�ยที่มีคว�มสำ�คัญให้ทันสมัย	 มีม�ตรฐ�นต�มหลักส�กล	 และเป็นธรรม	 รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผน 

ก�รเสนอร่�งกฎหม�ยของทกุส่วนร�ชก�รอนัจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนนินโยบ�ยของรฐับ�ลและแผนก�รปฏริปู 

ประเทศของรัฐบ�ล	(Road	Map)	ทั้งนี้	เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนและพัฒน�ประเทศต�มนโยบ�ยสำ�คัญของรัฐบ�ล

สำ�เร็จลุล่วงไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหม�ยต่�ง	 ๆ	 ดังนี้	 ๑)	 กฎหม�ยด้�นเศรษฐกิจ	 

๒)	กฎหม�ยทีอ่อกต�มพนัธกรณรีะหว่�งประเทศ	๓)	กฎหม�ยทีล่ดคว�มเหลือ่มลำ�้	๔)	กฎหม�ยเกีย่วกบัสวสัดกิ�ร

และมนษุยธรรม	และ	๕)	กฎหม�ยเพือ่แก้ปัญห�สงัคมและกฎหม�ยเกีย่วกบัก�รรกัษ�คว�มสงบเรยีบร้อย	นอกจ�กนี ้

รฐับาลได้เพิม่ศกัยภาพหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่ห้ความเหน็ทางกฎหมายและจดัทำากฎหมายให้สามารถปฏบิตังิาน 

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น 

และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู ้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน  

การดำาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ  

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเกือ้กลูการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชน	มกี�รพฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กรของหน่วยง�น 

ท�งกฎหม�ย	 โดยได้จัดอบรมให้คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยบูรณ�ก�รร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	

สำ�นกัง�นศ�ลปกครอง	จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั	มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่	มห�วทิย�ลยั

ธรรมศ�สตร์	และมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	รวมจำ�นวน	๑๔	หลักสูตร	มีผู้เข้�ร่วม	จำ�นวน	๑,๒๐๙	คน

	 	 รัฐบ�ลได้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้และมีระบบข้อมูล 

ที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนำาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ในกระบวนการยุติธรรมได้	 โดยก�รสนับสนุนก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม	 ดังนี้	 ๑)	 ก�รตรวจส�รพันธุกรรม 

เพื่อแก้ปัญห�สถ�นะบุคคล	๒)	ก�รตรวจพิสูจน์และจัดก�รข้อมูลด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 

๓)	 ก�รจัดเก็บส�รพันธุกรรม	 (DNA)	 ผู ้ต้องโทษเพื่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลของสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์	 และ	 

๔)	ก�รสนับสนุนก�รตรวจพิสูจน์ส�รเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ	ผู้ต้องขัง	เด็กและเย�วชน

	 	 ส่วนการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย นั้น 

รัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้	๑)	ก�รช่วยเหลือประช�ชนให้เข้�ถึงคว�มเป็นธรรม	ก�รช่วยเหลือเยียวย�ผู้เสียห�ย 

และจำ�เลยในคดีอ�ญ�ต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลย 

ในคดอี�ญ�	พ.ศ.	๒๕๔๔	๒)	ก�รคุม้ครองพย�น	มผีูย้ืน่คำ�ร้อง	๓๐๒	ร�ย	อยูร่ะหว่�งก�รคุม้ครองพย�น	๓๑๖	ร�ย	 



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

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

๓)	ก�รพฒัน�ระบบก�รบงัคบัคดแีพ่ง	คดล้ีมละล�ยและก�รฟ้ืนฟกูจิก�รของลกูหนี	้ได้แก่	ก�รไกล่เกลีย่ข้อพพิ�ท

ชั้นบังคับคดีเพื่อยุติข้อพิพ�ทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริม�ณเงินเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	ก�รให้คว�มรู้

แก่ประช�ชนและเจ้�หน้�ทีโ่ดยก�รจดัอบรมให้คว�มรูด้้�นกฎหม�ยแพ่งและพ�ณชิย์	กฎหม�ยด้�นก�รบงัคบัคดี

ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท	 และขั้นตอนกระบวนง�นต�มภ�รกิจของกรมบังคับคดีให้แก่ประช�ชนทั้งในส่วนกล�ง 

และส่วนภมูภิ�ค	๔)	ก�รพฒัน�รปูแบบก�รให้บรกิ�รแก่คูค่ว�มและประช�ชน	เพือ่ประหยดัค่�ใช้จ่�ยในก�รเดนิท�ง 

เพิ่มช่องท�งก�รเปิดให้บริก�รข้อมูลผ่�นท�งส�ยด่วนกรมบังคับคดี	 ๑๑๑๑	 กด	 ๗๙	 สำ�หรับสอบถ�มข้อมูล 

ผลก�รข�ยทอดตล�ด	คว�มคบืหน้�ของคดแีละก�รไกล่เกลีย่ข้อพพิ�ท	๕)	ก�รแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระทำ�ผดิ	ดำ�เนนิก�ร 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในเรือนจำ�	 และแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเย�วชน	 และ	 ๖)	 ก�รสร้�งโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�ร 

ของรฐั	โดยก�รเปิดคลนิกิให้คำ�ปรกึษ�เดก็และครอบครวัอบอุน่	เพือ่ให้คำ�ปรกึษ�ด้�นพฤตกิรรมเดก็และเย�วชน	

ปัญห�ด้�นครอบครัวและปัญห�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 เย�วชนและผู้เย�ว์แก่บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครอง 

เด็กและเย�วชน	รวมทั้งประช�ชนทั่วไป



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ที่ส�ำคัญของประเทศ



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

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

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ที่สำาคัญของประเทศ

	 การขับเคลื่อนประเทศในปีที่สอง	 รัฐบาลยังคงให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญ 

ของประเทศที่สะสมมาเป็นเวลานาน	 เช่น	 ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคม	 การทุจริต	 การค้ามนุษย์	 

ยาเสพติด	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาชายแดนภาคใต้	 เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน 

และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เป้าหมาย	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 โดยได้ดำาเนินการ 

แก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ	ดังนี้

๑.	 การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าโดยมุ่งดูแลผู้มีรายได้น้อยทั้งทางเศรษฐกิจ	

และสังคมอย่างเป็นระบบ

	 รัฐบาลตระหนักดีว่าความเหลื่อมลำ้ามิใช่เป็น

เพียงปัญหาในมิติทางเศรษฐกิจหรือสังคมเท่านั้น	 

แต่ยังเป็นรากฐานของความขัดแย้งในสังคมที่ควรเร่ง

แก้ไข	 โดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมืองต้องการมุ่งสู่

บรรยากาศของความปรองดองอันเป็นเงื่อนไขสำาคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย	“มั่นคง	มั่งคั่ง	

ยั่งยืน”	 ได้อย่างราบรื่น	 ขณะเดียวกันการลดความ

เหลื่อมลำ้าก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ท้าทายสำาหรับ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals:	SDGs)	ของสหประชาชาติที่จะต้องเดินหน้าสานต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millenium	

Development	Goals:	MDGs)	ให้บรรลุผลภายใน	๑๕	ปีข้างหน้า

	 รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยมุ่งสร้างรายได ้

สร้างโอกาสในสังคมและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศอย่างทัดเทียมกัน	 ทั้งโอกาสทางการศึกษา	 

การมทีีอ่ยูอ่าศยั	ก้าวไปด้วยกนัโดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั 

โดยในการแก้ไขปัญหารัฐบาลตระหนักดีว่า	 รัฐบาล

เพียงลำาพังไม่อาจเข้าถึงสาเหตุและสภาพของปัญหา 

ได้อย่างครบถ้วน	 จึงได้ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในรูปแบบกลไกประชารัฐ 

ซึ่งในการดำาเนินการดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการ 

สานพลงัประชารฐัทีป่ระกอบด้วยคณะทำางานทมีภาครฐั 

และภาคเอกชน	 ๑๒	 คณะขึ้น	 เพื่อร่วมแก้ปัญหา 

ในด้านต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ	 ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น	 (SMEs	 และ	 Startup)	 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ	Meeting,	 

Incentive,	 Convention	 and	 Exhibition:	MICE	 ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ	

“ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ

โดยตั้งคณะกรรมกำร

สำนพลังประชำรัฐ ๑๒ คณะ”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

3รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 (New	 S-Curve)	 ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่	

ด้านการสร้างรายได้และการยกระดับการใช้จ่ายของประเทศ	ด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศ	 ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	 

ด้านการปรับแก้กฎหมาย	 และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำา	 (Human	 Capital	 Development)	 

ซึ่งผลการดำาเนินการในส่วนการลดความเหลื่อมลำ้า	มีดังนี้

 ๑.๑ ดูแลผู้มีรายได้น้อยทางเศรษฐกิจ 

  ๑.๑.๑ แก ้ ไขป ัญหาการไร ้ที่ ดิ น 

ทำากนิของเกษตรกรและการรกุลำา้เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

	 	 	 (๑)	 โครงการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ม ี

การบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 

	 	 	 	 รัฐบาลมีนโยบายที่จะ

พฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่นิโดยสร้างความเป็นธรรม 

และลดความเหลื่อมลำ้าในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	

กระจายการถือครองสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรม 

และยัง่ยนื	จงึได้นำาทีด่นิสาธารณประโยชน์ทีป่ระชาชน

เลกิใช้ประโยชน์ร่วมกนัแล้วมาจดัระเบยีบการถอืครอง

ให้แก่ราษฎร	 ซึ่งเป็นผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเองหรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอที่ครอบครองทำาประโยชน ์

อยูต่ามสภาพเดมิ	ครอบครวัละไม่เกนิ	๑๕	ไร่	และเสยีค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอตัราตำ่าตาม 

ข้อบัญญัติของท้องถิ่น	 โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	 ๙	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและดำาเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการอนญุาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๗	การดำาเนนิการจดัทีด่นิ

ตามโครงการดงักล่าวเริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๗	สามารถดำาเนนิการจดัทีด่นิได้	จำานวน	๘๙,๒๗๕	

ครวัเรอืน	๑๐๕,๙๒๒	แปลง	ในพืน้ที	่๕๙	จงัหวดั	โดยเป็นการจดัทีด่นิให้แก่ราษฎรเป็นรายบคุคล	ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่๑๙	

มนีาคม	๒๕๕๘	ได้ปรบัแผนการดำาเนนิงาน	โดยจดัทีด่นิให้ชมุชนในรปูสหกรณ์หรอืรปูแบบอืน่ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำาที่ดินไปจำาหน่ายจ่ายโอนหรือให้ผู้อื่นเช่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำากิน 

หรืออยู ่อาศัยจริงตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 

ซึ่งมีผลการดำาเนินการ	ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมาย (แปลง)
ผลการจัดที่ดินให้ราษฎร

แปลง ครัวเรือน ในพื้นที่ (จังหวัด)

๒๕๕๘ ๕,๐๐๐ ๕,๕๓๒ ๔,๖๓๖ ๒๔

๒๕๕๙ ๕,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำาเนินการรังวัดวางผังแนวเขตการครอบครอง	
๓,๙๑๔	แปลง	ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด

๒๕๖๐ ๕,๐๐๐ -

“ปรับแผนกำรจัดที่ดิน

โดยไม่ ให้กรรมสิทธิ์เพื่อป้องกัน

มิให้น�ำที่ดินไปจ�ำหน่ำยจ่ำยโอน

หรือให้เช่ำ โดยจัดที่ดินให้แก่

รำษฎร ๔,๖๓๖ ครัวเรือน 

ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด ๕,๕๓๒ แปลง 

คิดเป็น ๑๑๐.๖๔%”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

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

	 	 	 (๒)	 การจัดสรรที่ดินทำากินให้ประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 

ที่ดินแห่งชาติ

	 	 	 	 ที่ผ ่านมาการจัดที่ดินทำากินหรือที่อยู ่อาศัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู ้ยากไร้ 

ของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดำาเนนิการในรปูแบบปัจเจกบคุคล	กล่าวคอื	มอบให้เข้าอยูอ่าศยัหรอืทำากนิและออกเอกสาร 

การอนญุาตให้เป็นรายบคุคล	ซึง่ทำาให้เกดิปัญหาการจำาหน่ายจ่ายโอนเป็นเหตใุห้ทีด่นิเหล่านีต้กไปเป็นกรรมสทิธิ์

ของนายทุนหรือกลุ่มทุน	 ทำาให้ผู ้ยากไร้ยังไม่มีที่ดิน

ทำากินและเข้าไปบุกรุกในที่ดินของรัฐประเภทต่าง	 ๆ	

เพิ่มขึ้น	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แห่งชาติ	 (คทช.)	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 

ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	 ในเบื้องต้น	 

“มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชน 

ผูด้้อยโอกาสอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม”	ด้วยการจดัทีด่นิ 

ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์	 แต่อนุญาต 

ให้เข้าทำาประโยชน์	 ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด	 ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม	 ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติจะดำาเนินการผ่านกลไกการทำางานในรูปของคณะอนุกรรมการ	 รวม	 ๔	 คณะ	 ประกอบด้วย	 

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	 คณะอนุกรรมการจัดที่ดินคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 

และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด	 (คทช.	 จังหวัด)	 โดยมีผลการดำาเนินการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนแล้ว	

๑๐	พื้นที่	๖	จังหวัด	รวมเนื้อที่	๓๑,๓๙๕	ไร่	ดังนี้

ปีที่ดำาเนินการ/พื้นที่ เนื้อที่ (ไร่)

ปี ๒๕๕๘

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าขุนแม่ทา	อำาเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่ ๗,๒๘๒

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าท่าธาร	อำาเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	 ๕,๔๙๒

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย	อำาเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่ ๒,๔๓๔

     รวม ๑๕,๒๐๘

ปี ๒๕๕๙

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม	อำาเภอหนองวัวซอ	จังหวัดอุดรธานี ๑,๗๕๖

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน	ป่าห้วยระบำา	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี ๓,๒๓๙

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่แจ่ม	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	 ๓,๘๗๘

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลุ่มนำ้าแม่ฝาง	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม ่ ๒,๓๐๘

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าครบุรี	อำาเภอครบุรี	จังหวัดนครราชสีมา ๓,๑๘๒

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกนาโก	อำาเภอฝาง	จังหวัดยโสธร	 ๓๐๐

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงหมู	จังหวัดนครพนม ๑,๕๒๔

     รวม ๑๖,๑๘๗

     รวมทั้งสิ้น ๓๑,๓๙๕

“จัดที่ดินท�ำกินให้ประชำชน

ผู้ด้อยโอกำสในชุมชนอย่ำงทั่วถึง 

และเป็นธรรม ๑๐ พื้นที่ ๖ จังหวัด 

๓๑,๓๙๕ ไร่”
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5รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 ทั้งนี้	 ในระยะต่อไปจะดำาเนินการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายรวม	 

๘๑	พืน้ที	่๔๘	จงัหวดั	ซึง่ดำาเนนิการในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต	ิทีร่าชพสัด	ุทีด่นิสำานกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

(ส.ป.ก.)	และทีด่นิสาธารณประโยชน์	โดยจะเร่งรดัให้เกดิการบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ประชาชน 

ที่ได้รับการจัดที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 และเกิดความมั่นคงในการดำารงชีวิต 

โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

นอกจากนี้	ได้จัดทำาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	เพื่อเป็นกลไกการบริหาร

จดัการทีด่นิให้มเีอกภาพ	โดยทบทวนกฎหมาย	และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการทีด่นิ	ให้รวมอยูใ่น 

กฎหมายฉบบัเดยีวกนั	และปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล	ซึง่ได้ดำาเนนิการรบัฟังความคดิเหน็ 

เรียบร้อยแล้ว	

	 	 	 	 ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	มีผลดำาเนินการด้านปศุสัตว์	๒,๗๓๐	ราย 

ด้านประมง	 ๙๖๙	 ครัวเรือน	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	 การถนอมอาหารและการแปรรูป	 ๑,๑๓๘	 ราย	 

จัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร	 ๗	 แห่ง	 สมาชิก	 ๑,๐๖๘	 ราย	 และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม 

ในจังหวัดอุทัยธานี	นครราชสีมา	กาฬสินธุ์	และชุมพร	โดยการขุดสระนำ้าเก็บนำ้าสาธารณะ	๒	แห่ง	ปรับปรุงถนน	

๗,๘๒๗	เมตร	ปรับปรุงพื้นที่รองรับการจัดที่ดินตามแผนพัฒนาพื้นที่แปลงรวม	๔,๖๙๐	ไร่	ขุดบ่อบาดาล	๓	แห่ง	

ก่อสร้างระบบท่อส่งนำ้า	๔,๕๐๕	เมตร	และก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบโชล่าร์เซลสูบนำ้า	๓	แห่ง

	 	 	 (๓)	 การดำาเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย

	 	 	 	 ภายหลังจากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๓๖/๒๕๕๙	 เรื่อง	 มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย	สั่ง	ณ	วันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	รัฐบาลได้ดำาเนินการใน	๓	กรณี	ซึ่งได้ 

ตรวจสอบที่ดินแล้ว	จำานวน	๔๓๘	แปลง	เนื้อที่	๔๔๗,๔๐๘	ไร่	ใน	๒๗	จังหวัด	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 กรณีที่	๑	ที่ดินที่ยังไม่เขาสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่	

๕๐๐	ไร่	ขึ้นไป	มี	๔๓๑	แปลง	เนื้อที่รวม	๔๔๑,๐๕๔	ไร่	ใน	๒๗	จังหวัด	ได้ทำาการติดประกาศ	ซึ่งไม่มีผู้คัดค้าน	

๒๘	แปลง	๒๗,๘๗๔	ไร่	

	 	 	 	 กรณีที่	 ๒	 ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการ 

จดัทีด่นิสิน้สทิธเิข้าทำาประโยชน์แล้ว	และครอบครองโดยบคุคลทีม่ใิช่ผูไ้ด้รบัการจดัทีด่นิ	มเีนือ้ทีต่ัง้แต่	๑๐๐	ไร่	ขึน้ไป 

โดยมเีกษตรกรรายย่อย	๒๖	ราย	ขายให้นายทนุรายใหญ่	๒	ราย	เนือ้ทีร่วม	๔๔๘	ไร่	ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

และนครราชสีมา	ซึ่งได้มีคำาสั่งให้เกษตรกรเดิมสิ้นสิทธิ	และปักป้ายให้ออกจากที่ดินหรือรื้อถอนแล้ว	

	 	 	 	 กรณีที่	 ๓	 ที่ดินที่ศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม	และมีเนื้อที่ตั้งแต่	 ๕๐๐	 ไร่ขึ้นไป	มีจำานวน	๕	แปลง	 เนื้อที่รวม	๕,๙๐๖	 ไร่	 ในจังหวัดกระบี่	

สุราษฎร์ธานี	และนครราชสีมา	ซึ่งยึดคืนแล้ว	๒,๗๒๔	ไร่	

  ๑.๑.๒ การสร้างโอกาสในการค้าขายโดยจดัให้มตีลาดในรปูแบบต่าง ๆ 	โดยรฐับาลได้สนบัสนนุ

ให้เกิดการจัดตั้งตลาดชุมชน	 ตลาดประจำาตำาบล	 ตลาดประจำาอำาเภอ	 ตลาดกลางระดับจังหวัดกระจายไปยัง 

จงัหวดัใหญ่	ๆ 	ทัว่ประเทศให้มคีวามเชือ่มโยงกนัในชมุชนให้เกดิการรวมกลุม่เกดิความร่วมมอืในระดบัชมุชนก่อน	

เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น	 และส่งเสริมการท่องเที่ยว	 และยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทาง 

การนำาสินค้าของชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยว	ซึ่งมีผลดำาเนินการดังนี้
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6 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๑)	 ตลาดชุมชนและสินค้า

หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ม ี

ช่องทางในการจำาหน่ายสินค้าในชุมชนหรือต่างชุมชน 

ในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ตลาดสด	ตลาดกลาง	ตลาด	๔	มมุเมอืง 

มุง่ให้เกดิการแลกเปลีย่นสนิค้าชมุชน	สนิค้าหนึง่ตำาบล 

หนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	โดยใช้ความร่วมมอืตามแนวทาง 

ประชารัฐ	 ส่งเสริมความรู้ทั้งทางบัญชี	 การใช้ระบบ

บริหารจัดการที่มีมาตรฐาน	 ให้มีผการบริหารงาน 

ในรูปแบบคณะกรรมการของชุมชนเพื่อให ้ เกิด 

ความยั่งยืน	

	 	 	 (๒)	 ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม

เป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน	 ริมคลอง

ผดุงกรุงเกษม	 ข้างทำาเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาส

ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำาหน่ายสินค้า	 เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าด้วยการนำา 

สินค้าจากผู้ผลิตมาจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง	 ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๘	 

จนถึงปัจจุบัน	 โดยคณะกรรมการดำาเนินโครงการ 

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมได้มอบให้ส่วนราชการและ 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพหลกั 

ในการจดัแสดงและจำาหน่ายสนิค้าทีส่่วนราชการได้เข้าไป 

ส่งเสรมิและพฒันาในแต่ละเดอืน	ทัง้นี	้ในห้วงระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๘-๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	

ได้ดำาเนินการไปแล้ว	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑๔	 ตลาด	 เช่น 

ย่านธุรกิจสร้างสรรค์	 และสินค้า	 GI	 ของกระทรวง

พาณิชย์	นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ	SMEs	ของ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	OTOP	TO	AEC	

มรดกของแผ่นดิน	 จากท้องถิ่นสู่สากล	 ของกระทรวงมหาดไทย	 เป็นต้น	 มีผู้เข้าชมงานรวม	๑,๓๐๖,๐๑๑	 คน	 

และมียอดจำาหน่าย	๑,๐๐๔,๔๘๐,๖๘๑	บาท	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	มีการค้าขาย	และจะได้มุ่งขยายผล

ให้เกิดการสัญจรทางเรือบริเวณดังกล่าวต่อไป	

	 	 	 (๓)	 ตลาดประชารัฐ	 รัฐบาลได้ดำาเนินการ	 “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน”  

เพือ่สนบัสนนุด้านการตลาดให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัเงนิจากกองทนุหมูบ้่าน	และเป็นการกระตุน้การจบัจ่ายใช้สอยในท้องถิน่ 

โดยเป็นลกัษณะของการจดัตลาดแบบเคลือ่นทีเ่พือ่เป็นการแลกเปลีย่นสนิค้าของแต่ละชมุชน	เชือ่มโยงตลาดชมุชน 

ในแต่ละพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงกันได้หมด	 ทั้งนี้	 โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนเป็นการสนับสนุนนโยบาย 

ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรได้จำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดใน	 ๔	 ช่องทาง	 คือ	 ตลาดประชารัฐ 

เพื่อชุมชนขั้นที่	๑	เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิกภายในชุมชน	ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขั้นที่	๒	

เป็นตลาดทีม่กีารซือ้ขายสนิค้าจากชมุชนสูช่มุชน	หรอืเชือ่มโยงจากชมุชนไปสูส่หกรณ์	ตลาดประชารฐัเพือ่ชมุชน

ขัน้ที	่๓	เป็นตลาดทีม่กีารซือ้ขายเชือ่มโยงระหว่างชมุชนหรอืสหกรณ์ผ่านระบบ	e-Commerce	หรอืระบบ	online	

และตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขั้นที่	 ๔	 เป็นตลาดที่มีการซื้อขายเชื่อมโยงสากลไปสู่ระบบการค้าแบบสมัยใหม่	 

เช่น	การนำาสินค้าไปวางจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้า	และการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดภายนอกประเทศ

“จัดตั้งตลำดชุมชน 

ตลำดคลองผดุงกรุงเกษม 

ตลำดประชำรัฐ เพื่อให้เกิด

กำรกระจำยรำยได้และส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นช่องทำง

กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำชุมชน”
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7รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๓ มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่

ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้น

การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

	 	 	 (๑)	 ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 

ความเป็นอยู่ระดับตำาบล

	 	 	 	 รฐับาลอนมุตังิบประมาณ

ในการดำาเนนิมาตรการเป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ	๓๖,๒๗๕	

ล้านบาท	 เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานหรือก่อให้ 

เกิดการจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด	โดยจัดสรร 

เงนิงบประมาณให้ตำาบลละ	๕	ล้านบาท	ให้แก่	๗,๒๕๕	

ตำาบลทั่วประเทศ	ทั้งนี้	ได้สิ้นสุดการดำาเนินโครงการฯ	

เมือ่วนัที	่๓๑	มนีาคม	๒๕๕๙	โดย	ณ	วนัที	่๓๑	สงิหาคม	

๒๕๕๙	 ได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย	

(จังหวัด)	 แล้ว	 จำานวน	 ๓๖,๔๓๖	 ล้านบาท	 มีการ 

ก่อหนี้แล้ว	 จำานวน	 ๓๔,๕๑๔	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 ๙๔.๗๓	 และเบิกจ่ายแล้ว	 จำานวน	 ๓๓,๘๙๐	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	๙๓.๐๑

	 	 	 (๒)	 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

	 	 	 	 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น	 ๔๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 เพื่อเติมเต็มการใช้จ่าย 

ของรฐับาลขณะทีร่อการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน	รายการละไม่เกนิ	๑	ล้านบาท	ทัง้นี	้ได้สิน้สดุการดำาเนนิโครงการฯ 

เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙	โดยผลการดำาเนินงาน	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว	

๓๙,๗๙๔	 ล้านบาท	 โอนงบประมาณคืน	 ๑,๙๓๖	 ล้านบาท	 คงเหลือจัดสรร	 ๓๗,๘๗๑	 ล้านบาท	 เบิกจ่ายแล้ว	

๓๔,๗๓๒	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	๙๑.๗๑	มกีารก่อหนีแ้ล้ว	จำานวน	๓๕,๓๑๕	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	๙๓.๒๕	แบ่งเป็น 

		 	 	 	 (๒.๑)	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	งบกลาง	รายการ 

เงนิสำารองจ่ายเพือ่ฉกุเฉนิหรอืจำาเป็น	เดมิจดัสรรงบประมาณแล้ว	จำานวน	๒๒,๘๕๗	ล้านบาท	โอนงบประมาณคนื 

๘๔๗	 ล้านบาท	 คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร	 ๒๒,๐๑๐	 ล้านบาท	 มีการก่อหนี้แล้ว	 ๒๑,๗๙๒	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	๙๙.๐๑	และเบิกจ่ายแล้ว	จำานวน	๒๑,๗๓๓	ล้านบาท	หรือร้อยละ	๙๙.๐๑

	 	 	 	 (๒.๒)	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จดัสรรงบประมาณแล้ว 

๑๖,๙๓๗	 ล้านบาท	 เบิกจ่ายแล้ว	 ๑,๐๘๙	 ล้านบาท	 คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร	 ๑๕,๘๖๐	 ล้านบาท	 

มกีารก่อหนีแ้ล้ว	๑๓,๕๒๒	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	๘๕.๒๖	และเบกิจ่ายแล้ว	๑๒,๙๙๘	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	๘๑.๙๖	

	 	 	 (๓)	 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน

	 	 	 	 เพื่อให้ประชาชนผู ้มีรายได้น้อยในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต	โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์

การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเป็นระยะเวลา	 ๗	 ปี	 แก่กองทุนหมู ่บ้านที่มีศักยภาพ	 

กองทนุละไม่เกนิ	๑	ล้านบาท	วงเงนิรวม	๖๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยกองทนุสามารถนำาเงนิไปให้สนิเชือ่ปลอดดอกเบีย้ 

ใน	๒	ปีแรก	และสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำา่ในช่วงทีเ่หลอืของระยะเวลาการให้สนิเชือ่	ทัง้นี	้ได้สิน้สดุการดำาเนนิโครงการฯ	 

เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙	โดยผลการดำาเนินงาน	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	ธนาคารออมสินและธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเบิกจ่ายสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ	 แล้ว	 ๔๕,๒๕๙	 กองทุน	 เป็นเงิน	

๔๔,๘๑๖	ล้านบาท	หรือร้อยละ	๗๔.๖๙	ของกรอบวงเงิน

“ดูแลประชำชนผู้มีรำยได้น้อย

ผ่ำนมำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ 

ระดับต�ำบลและระดับหมู่บ้ำน 

มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุน

ขนำดเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้เกิด

กำรจ้ำงงำน กำรซื้อขำยสินค้ำ

และบริกำรในพื้นที่”
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8 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๔ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ

	 	 	 (๑) มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน	 โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

รายย่อยทัว่ไป	เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพี	แก้ปัญหาและบรรเทาความเดอืดร้อนในการดำารงชพี 

ชำาระหนี้สิน/หนี้นอกระบบ	 ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้	 ๕	 ปี	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่	 ๑	 ร้อยละ	 ๐	 ต่อเดือน	 

และในปีที่	๒-๕	ร้อยละ	๑	ต่อเดือน	โดยเงื่อนไขนี้จะสิ้นสุดในวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	

	 	 	 (๒) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ในระหว่างการผ่อนชำาระคืน 

ที่มีความประสงค์จะขอพักชำาระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชำาระหนี้เพื่อลดภาระรายจ่าย	 โดยพักชำาระ

เงนิต้นและชำาระเฉพาะดอกเบีย้ได้นานสงูสดุเป็นระยะเวลา	๓	ปี	ขยายระยะเวลาชำาระหนีเ้พิม่ได้เท่ากบัระยะเวลา 

พักชำาระเงินต้นหรือขยายเวลาการชำาระหนี้ได้	๒	เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้	สูงสุดไม่เกิน	๒๐	ปี	

ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท

	 	 	 (๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่

ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง	 โดยจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว

ของประชาชนฐานราก	 และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย	 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	

หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม	จำานวน	๑๕๐,๐๐๐	ครอบครัว	ครอบครัวละ	๑	คน	กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ	โดยจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม	๒๕๕๙	

  ๑.๑.๕ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารออมสิน	จำานวน	๓	โครงการย่อย	ได้แก่	

๑)	โครงการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในการชำาระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ	(ระยะเวลาดำาเนินงานภายใน

เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๙)	 โดยให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในการชำาระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ	 

และจำากัดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	บาทกรอบวงเงินทั้งสิ้น	 ๕๐๐	 ล้านบาท	ทั้งนี้	 เมื่อสิ้นสุดโครงการ	

ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจำานวน	 ๑๓	 ราย	 วงเงินรวม	 ๓.๙	 ล้านบาท	 

๒)	มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ระยะเวลาดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	

๒๕๕๘-๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการครูที่ถูกฟ้องร้องดำาเนินคด ี

และมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำาระ	 รวมทั้งลดภาระการผ่อนชำาระเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นดี	 โดยไม่จำากัดวงเงิน	 ทั้งนี้	 

เมือ่สิน้สดุมาตรการ	ธนาคารออมสนิได้อนมุตัพิกัชำาระหนีใ้ห้กลุม่ลกูหนีท้ีเ่ป็นข้าราชการครจูำานวน	๒๙,๓๒๓	ราย	

วงเงินรวม	๔๔,๑๓๖	ล้านบาท	และ	๓)	มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคาร (พักชำาระหนี้) 

(ระยะเวลาดำาเนนิงานภายในเดอืนมนีาคม	๒๕๕๙)	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจ	ภาระหนี้ครัวเรือนและภัยธรรมชาติ	ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	ทั้งนี้	เมื่อสิ้นสุดมาตรการ	

ธนาคารออมสินได้พักชำาระหนี้ให้กับลูกหนี้จำานวน	๔๗,๒๐๙	ราย	วงเงิน	๒๔,๕๗๐	ล้านบาท	

 ๑.๒ การดูแลผู้มีรายได้น้อยทางสังคม

  ๑.๒.๑ จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย 

	 	 	 (๑)	 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)

เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย	 พร้อมระบบสาธารณูปโภค	

สาธารณูปการที่จำาเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น	๔	 โครงการ	คือ	๑)	การแก้ไขปัญหา

ชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง”	 โดยเป็นการจัดการที่อยู่อาศัยโดยชุมชน	 ผ่านการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ 

ออมทรัพย์	 จัดระบบการบริหารจัดการ	 รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน	 จัดหาที่ดินและร่วมกันออกแบบวางผังชุมชน

โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน	 มีเป้าหมาย 
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9รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การดำาเนินงาน	 ๖๘๐,๘๐๘	 ครัวเรือน	 ๒)	 โครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	 เพื่อแก้ไขปัญหา 

ที่อยู ่อาศัยรุกลำ้าลำาคลองในกรุงเทพมหานคร	 และ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 รวมถึงสภาพแวดล้อม

ชุมชน	 จำานวน	 ๑๑,๐๐๔	 ครัวเรือน	 ๓)	 การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตกลุ ่มคนไร้บ ้าน	 เป็นการสนับสนุน 

ศูนย์คนไร้บ้านเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชีวิตแก่กลุ ่มคนไร้บ้าน	 จำานวน	 ๖๙๘	 

ครัวเรือน	 ๑,๓๙๕	 คน	 ๔)	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ม ี

รายได้น้อยในชนบท	“โครงการบ้านพอเพียงชนบท” 

ดำาเนินการร ่วมกับองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น	 

และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	

เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม	 ปรับปรุงบ้าน	 หรือสร้าง

บ้านใหม่แทนบ้านเดมิทีม่สีภาพทรดุโทรม	โดยครวัเรอืน 

ผู้เดือดร้อนได้ร่วมจัดการแก้ไขปัญหา	 มีเป้าหมาย 

การดำาเนินงาน	จำานวน	๓๕๒,๐๐๐	ครัวเรือน	

	 	 	 (๒)	 บรหิารจดัการสิง่ก่อสร้าง 

รุกลำ้าลำานำ้าสาธารณะ	 ได้ดำาเนินการจัดระเบียบ 

และพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลอง	 มีเป้าหมาย 

ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกลำ้าลำาคลอง	 เพื่อปรับ

สภาพแวดล้อมชุมชนในพื้นที่คลองลาดพร้าวและ 

คลองเปรมประชากร	 จำานวน	 ๗๖	 ชุมชน	 ๑๑,๗๑๒	 

ครวัเรอืน	งบประมาณ	๔,๐๖๑.๔๔	ล้านบาท	มกีารจดัชดุ

ปฏบิตังิาน	๖	ชดุ	และปฏบิตักิารมวลชนสมัพนัธ์ร่วมกบั 

เจ ้าหน้าที่	 ทหาร	 ตำารวจ	 และเครือข่ายองค์กร 

ในชุมชน	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	 สร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วม	และได้ดำาเนินการแล้ว	จำานวน	๒๗	ชุมชน 

ซึ่งส่งมอบบ้านแล้ว	 จำานวน	 ๓	 ชุมชน	 รื้อย้ายหรือ 

ก่อสร้าง	 จำานวน	 ๔	 ชุมชน	 เช่าหรือซื้อที่ดินจำานวน	

๑๒	 ชุมชน	 และจัดตั้งสหกรณ์จำานวน	 ๘	 ชุมชน 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน

ปี	 ๒๕๖๐	 และแก้ไขปัญหาการรุกลำ้าริมฝั ่งแม่นำ้า

เจ ้าพระยา	 โดยมีเป ้าหมายดำาเนินการ	 จำานวน	

๑๒	 ชุมชน	 ๓๐๙	 ครัวเรือน	 อยู่ระหว่างการจัดหา 

ที่อยู ่ ใหม ่ใน	 ๓	 แนวทาง	 คือ	 ซ ่อมแซมอาคาร	 

กรมการขนส่งทางบก	(ขส.ทบ.)	ซื้อที่ดินใหม่หรอืสร้าง

ชมุชนใหม่	และย้ายเข้าไปโครงการเอือ้อาทร	นครชยัศรี

         

“จัดระเบียบและพัฒนำที่อยู่อำศัย

ชุมชนริมคลองลำดพร้ำว

และคลองเปรมประชำกร 

๗๖ ชุมชน และแก้ไขปัญหำ

ที่อยู่อำศัยรุกล�้ำล�ำคลอง

และรุกล�้ำริมฝั่งแม่น�้ำเจ้ำพระยำ”
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10 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๓)	 ดำาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	 ซึ่งอาคารและสภาพแวดล้อมล้วนม ี

สภาพทรุดโทรม	 ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย	 เนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า	 ๕๐	 ปี	 นั้น	 รัฐบาลได้ดำาเนินการ 

อย่างจริงจัง	 อันเป็นจุดเริ่มในการพลิกฟื้นชุมชนเมืองดินแดง	 มีเป้าหมายจำานวน	๓๖	อาคาร	๒๐,๒๙๒	หน่วย	 

งบประมาณ	๓๕,๗๕๔.๒๕	ล้านบาท	ระยะเวลาดำาเนินการ	๘	ปี	เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจำานวน	๖,๕๔๖	หน่วย 

และผู้อาศัยใหม่	 จำานวน	 ๑๓,๗๔๖	 หน่วย	 คาดว่าม ี

ประชาชนได้รบัประโยชน์กว่า	๓๐,๐๐๐	คน	และได้จดั 

ชดุสำารวจข้อมลูและมวลชน	จำานวน	๖	ชดุ	เพือ่สำารวจ 

ข้อมลูและความคดิเหน็ของผูอ้ยูอ่าศยัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากโครงการ	 ซึ่งจากผลสำารวจข้อมูลผู ้พักอาศัย 

และพิสูจน์ทราบผู้พักอาศัย	รวม	๕,๘๔๖	หน่วย	พบว่า	 

ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมือง

ชุมชนดินแดง	ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างแปลง	G	ภายในเดือน

ตลุาคม	๒๕๕๙	จำานวน	๓๓๔	หน่วย	รองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ 

จำานวน	๒๘๐	ครวัเรอืน	และครอบครวัขยาย	๕๔	ครวัเรอืน

   

	 	 	 (๔)	 ดำาเนินโครงการบ้านประชารัฐ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	ประกอบกบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์	โดยให้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 ธนาคารออมสิน	 และธนาคารกรุงไทยสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน	 ระยะเวลา 

การยืน่ความจำานงขอรบัสนิเชือ่	๒	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเมือ่วนัที	่๒๒	มนีาคม	๒๕๕๙	ครอบคลมุ 

ที่อยู่อาศัยทุกประเภท	ในราคาไม่เกิน	๑.๕	ล้านบาทต่อหน่วย	ทั้งที่สร้างใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่	และทรัพย์สิน

รอการขาย	 ทั้งที่สร้างบนที่ดินของตนเอง	 ที่ดินของ 

ผู้ประกอบการ	 และที่ดินของรัฐ	 รวมถึงการซ่อมแซม 

หรอืต่อเตมิทีอ่ยูอ่าศยั	โดยมาตรการสนิเชือ่แบ่งออกเป็น 

๑)	 มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย	 

(Pre	 Finance)	 วงเงินสินเชื่อ	 ๓๐,๐๐๐	 ล้านบาท	

สำาหรับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

การเคหะแห่งชาติ	 ระยะเวลากู ้เงินไม่เกิน	 ๒	 ปี 

๒)	 มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 (Post	 Finance) 

วงเงินสินเชื่อ	 ๔๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ระยะเวลากู้เงิน 

“ด�ำเนินโครงกำรฟื้นฟูเมือง

ชุมชนดินแดง 

รองรับผู้อยู่อำศัยเดิม ๒๘๐ ครัวเรือน 

และครอบครัวขยำย ๕๔ ครัวเรือน”

“อนุมัติสินเชื่อตำมโครงกำร

บ้ำนประชำรัฐ เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อย

มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง ๙,๔๒๕ รำย 

วงเงิน ๘,๖๒๗ ล้ำนบำท”
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11รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๕)	 ดำาเนนิโครงการบ้านธนารกัษ์ประชารฐัซึง่มหีลกัการเดยีวกบัโครงการบ้านประชารฐั 

โดยดำาเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุ	 ซึ่งโครงการนำาร่องในปี	 ๒๕๕๙	 ดำาเนินการบนที่ดิน	 ๖	 แปลง	 เนื้อที่	 

๑๐๕-๐-๘๖	ไร่	ดังนี้

แปลงที่ หมายเลขทะเบียน แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่-งาน-วา)

๑ กท.	๕๐๕๐ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๓-๐-๑๐

๒ กท.	๒๖๑๕ สานเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๒-๑-๔๘

๓ ชม.	๓๕	,	๑๖๙๘ ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ ๙-๓-๓๓

๔ อ.ชร.	๓๑ ศรีคำ้า แม่จัน เชียงราย ๓๐-๐-๐๐

๕ พบ.	๒๖๐ ชะอำา ชะอำา เพชรบุรี ๒๙-๓-๙๕

๖ พบ.	๒๖๑ ชะอำา ชะอำา เพชรบุรี ๓๐-๐-๐๐

ไม่เกิน	 ๓๐	 ปี	 แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคย 

มกีรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่าศยัมาก่อน	(ยกเว้นกรณซ่ีอมแซม 

หรอืต่อเตมิ)	ทัง้นี	้ผลการดำาเนนิการ	ณ	วนัที	่๑๒	กนัยายน 

๒๕๕๙	มีดังนี้	 ๑)	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อนุมัต ิ

สินเชื่อ	 Post	 Finance	 แล้วจำานวน	 ๖,๓๐๑	 ราย	 

วงเงิน	 ๕,๓๗๒	 ล้านบาท	 และ	 ๒)	 ธนาคารออมสิน	 

ได้อนุมัติสินเชื่อ	 Pre	 Finance	 แล้ว	 ๒	 ราย	 วงเงิน	 

๖๕	ล้านบาท	และอนุมัติสินเชื่อ	Post	Finance	แล้ว

จำานวน	๓,๑๒๔	ราย	วงเงิน	๓,๒๕๕	ล้านบาท

โดยมาตรการสนิเชือ่แบ่งออกเป็น	๑)	มาตรการสนิเชือ่เพือ่พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยั	(Pre	Finance)	วงเงนิสนิเชือ่ 

๔,๐๐๐	 ล้านบาท	 สำาหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	 และบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จำากัด	 

ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน	๒	ปี	๒)	มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	(Post	Finance)	วงเงินรวม	๕,๐๐๐	ล้านบาท 

ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน	 ๓๐	 ปี	 สำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน	 

(รายละไม่เกิน	๑	ล้านบาท)	รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ	

(รายละไม่เกิน	๕	แสนบาท)	
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12 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 ทัง้นี	้ณ	วนัที	่๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๙	มผีลการดำาเนนิงาน	ดงันี	้๑)	กรณสีร้างทีอ่ยูอ่าศยั		

มเีจ้าหน้าทีร่ฐัและประชาชนลงทะเบยีนจองโครงการบ้านธนารกัษ์ประชารฐั	จำานวน	๒,๓๒๒	ราย	คดิเป็นร้อยละ 

๑๖๑.๐๓	 เกินกว่าจำานวนหน่วยที่เปิดรับจอง	 (จำานวนหน่วยที่เปิดรับจอง	 ๑,๔๔๒	หน่วย)	 ๒)	 กรณีกู้ซ่อมแซม 

และหรอืต่อเตมิทีอ่ยูอ่าศยับนทีด่นิราชพสัดุ	ในวงเงนิไม่เกนิ	๕	แสนบาท	มผีูเ้ช่าสนใจตดิต่อสอบถามรายละเอยีด 

โครงการประมาณ	๒,๑๘๐	 ราย	 และธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือรับรอง	 ๑๖๔	 ราย	 และได้รับอนุมัติการกู้เงิน 

จากธนาคารแล้ว	จำานวน	๔	ราย

	 	 	 (๖)	 ดำาเนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ	 เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไข	 ผ่อนปรน 

ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำาและผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ	 ที่ไม่เคย 

มกีรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่าศยัมาก่อนให้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	ทัง้นีใ้ห้รวมถงึการกู	้เพือ่ซ่อมแซม	ต่อเตมิทีอ่ยูอ่าศยั 

ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 เงื่อนไขผ่อนปรนจากภาครัฐ	 การเคหะแห่งชาติได้นำาโครงการที่อยู่อาศัย

พร้อมอยูท่ีม่รีาคาตามเกณฑ์ฯ	เข้าร่วมโครงการบ้านประชารฐั	เพือ่ให้ผูม้รีายได้น้อยได้สทิธปิระโยชน์ตามนโยบาย

รัฐบาล	มีเป้าหมาย	๒๒,๘๘๔	หน่วย	และมียอดจองแล้ว	๘,๕๓๗	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	๓๗	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๕๙)

	 	 	 (๗)	 ดำาเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ

จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง	 อำาเภอ

คลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ีในเรือ่งการจดัระเบยีบและแก้ไขปัญหาชมุชนแออดัรกุลำา้แนวคลองและทางระบายนำา้ 

และเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหนึ่งเดิม	 พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนทกุ	ๆ 	ด้านอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม	โดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมอย่างบรูณาการ	ซึง่มรีะยะเวลา 

การดำาเนินโครงการในปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 ๑๖	 ชุมชน	 ๑,๔๓๓	 ครัวเรือน	 โดยขณะนี้ 

ได้ดำาเนินการแล้ว	๒	รูปแบบตามความต้องการของชุมชน	คือ	การพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่  

ดำาเนนิการเช่าทีด่นิกรมธนารกัษ์	รปูแบบบ้านอาคารสงู	๒-๓	ชัน้	จะเริม่ก่อสร้างระยะที	่๑	จำานวน	๒๗๕	ครวัเรอืน 

ในเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนกันยายน	 ๒๕๖๐	การพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในทีด่นิใหม่ใกล้ชมุชน	จำานวน	๑๐๐	ครวัเรอืน	ได้ดำาเนนิการซือ้ทีด่นิเอกชน	๔๒	ตารางวา	รปูแบบบ้านเป็นบ้านแถว 

คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนเมษายน	๒๕๖๐

	 	 	 (๘)	 ดำาเนินโครงการพัฒนา

คณุภาพชวีติกลุม่คนไร้บ้าน	เพือ่ฟ้ืนฟศูกัยภาพบคุคล 

และสร้างชุมชนคนไร้บ้าน	 ช่วยเหลือให้คนไร้บ้าน 

กลับคืนสู ่สังคม	 สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

และสังคม	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 

คนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง	 มีการสร้างและพัฒนา 

ศูนย์คนไร้บ้านที่ดำาเนินการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน	 

เพื่อดำาเนินกิจกรรมฟื ้นฟูศักยภาพ	 และพัฒนา 

คุณภาพชีวิตด้านต่าง	ๆ	ร่วมกัน	โดยเป็นแผนงานระยะ	๒	ปี	ดำาเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๐	 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำานวน	๖๙๘	ครัวเรือน	๑,๓๙๕	คน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จะดำาเนินการ 

สร้างศนูย์คนไร้บ้านจำานวน	๒	แห่ง	ในจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัขอนแก่น	มกีลุม่เป้าหมายจำานวน	๑๕๑	ครวัเรอืน 

และจัดทำาข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำามาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน	 ส่งเสริมและพัฒนากองทุน

พัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน	

“สร้ำงศูนย์คนไร้บ้ำน

ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น 

มีกลุ่มเป้ำหมำย ๑๕๑ ครัวเรือน”
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13รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๒.๒ พฒันาคณุภาพการศกึษาและ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

	 	 	 รัฐบาลให ้ความสำาคัญกับ 

การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศเป็นอย่างยิง่

ผ่านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเกิดผล

ชัดเจนต่อเด็กไทยทุกระดับทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

ภายใต้วสิยัทศัน์	“คณุภาพการศกึษาด	ีลดความเหลือ่มลำา้ 

และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน”	รฐับาล

ได้ปรับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยเน้นให้มี 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	๑๕	ปี	โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า	 รัฐบาลจะ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุม

เด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีความต้องการจำาเป็นพิเศษ	 เด็กที่

มีความสามารถพิเศษ	 เด็กพิการ	 และเด็กด้อยโอกาส	

ตลอดจนเร่งรัดโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

และสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่	 เพื่อเพิ่มโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารด้วย	

	 	 	 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือ	

นโยบายลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้	 โดยให้สถานศึกษาปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง	 และเพิ่มเวลาในการทำา

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	เพิ่มเติมความรู้	และฝึกทักษะต่าง	ๆ	ให้แก่เด็กมากขึ้น	ภายใต้กิจกรรม	4H	ได้แก่	

Head	Heart	Hand	และ	Health	ส่วนด้านอาชีวศึกษา	เน้นจัดการเรียนรู้ที่ได้ทดลองปฏิบัติจริงหรือการศึกษา

แบบทวิภาคี	 โดยสถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นตั้งแต่การวางแผนผลิตกำาลังคน 

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน	 มีทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ	 และทำางานได้จริงในสถานประกอบการทันทีที่สำาเร็จการศึกษา	 สำาหรับ

ระดับอุดมศึกษาได้เน้นผลิตกำาลังคนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง	ๆ

๒.	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs) 

	 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 (Thailand	 4.0)	 ซึ่งเป็นการ 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ	ไปสู่	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ

ด้วยภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย	ี ความคิดสร้างสรรค	์ และนวัตกรรม	 และเปลี่ยนจาก 

การเน้นภาคการผลิตสินค้า	 ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น	 ดังนั้น	 SMEs	 ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญทางเศรษฐกิจ 

จึงต้องเปลี่ยนจาก	 SMEs	 ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา	 ไปสู่การเป็น	 Smart	 Enterprises	 

และ	Startups	ที่มีศักยภาพสูงให้ได้ในระยะอันใกล้นี้	รัฐบาลจึงได้ดำาเนินมาตรการส่งเสริม	SMEs	ซึ่งปรากฏผล	

ดังนี้

“จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

โดยครอบคลุมเด็กทุกคน”
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14 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๑ มาตรการการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

  ๒.๑.๑ โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่าเพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผูป้ระกอบกจิการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan SMEs)	โดยกำาหนดให้ธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า 

แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 ซึ่งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วม 

โครงการฯ	ให้สนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการในอตัราร้อยละ	๔	ต่อปี	ระยะเวลาให้สนิเชือ่	๗	ปี	รวมวงเงนิ	๑๕๐,๐๐๐	ล้านบาท 

โดยผลการดำาเนินงาน	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	

จัดสรรวงเงินครบจำานวนแล้ว	 ๑๕๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 

ให้กับลูกค้า	 SMEs	 จำานวน	๒๑,๕๐๔	 ราย	 (เฉลี่ยได้ 

สินเชื่อรายละประมาณ	๗	ล้านบาท)	

  ๒.๑.๒ โครงการคำ้าประกันสินเชื่อ 

PGS ระยะที่ ๕	 (ปรับปรุงใหม่)	 มีวงเงินคำ้าประกัน	

๑๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ระยะเวลาการคำ้าประกัน	 ๗	 ปี 

และกำาหนดให้จ่ายค่าประกันชดเชยกรณีที่เป็นภาระ

คำ้าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-Performing	

Guarantee:	 NPGs)	 ทั้งโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

ร้อยละ	๓๐	ของวงเงนิคำา้ประกนั	โดยผลการดำาเนนิงาน 

ณ	วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	คำ้าประกันสินเชื่อแล้ว	

จำานวน	๙๒,๘๘๙	ล้านบาท	ให้กับ	SMEs	จำานวน	๒๔,๗๙๗	ราย

  ๒.๑.๓ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า (Policy Loan) ดำาเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า	 

(Policy	 Loan)	 วงเงิน	 ๑๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง	 

รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ	SMEs	ทีม่ศีกัยภาพให้มสีภาพคล่องสำาหรบัปรบัปรงุกจิการ	เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน	 เพื่อให้	 SMEs	 สามารถเติบโตได้ต่อไป	 โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย	(ธพว.)	ให้สนิเชือ่กบั	SMEs	ในอตัราดอกเบีย้ปีที	่๑-๓	ร้อยละ	๔	ต่อปี	ส่วนปีที	่๔-๕	เป็นไปตามที ่

ธพว.	กำาหนด	ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน	๕	ปี	และให้	บสย.	คำ้าประกันสินเชื่อ	ณ	วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	ดังนี้	 

๑)	ธพว.	อนุมัติสินเชื่อแล้ว	จำานวน	๑๒,๑๐๐	ล้านบาท	ให้กับ	SMEs	จำานวน	๓,๙๙๗	ราย	๒)	บสย.	คำ้าประกัน

สินเชื่อแล้วจำานวน	๑๑,๒๔๘	ล้านบาท	ให้กับ	SMEs	จำานวน	๓,๙๓๓	ราย

  ๒.๑.๔ โครงการคำา้ประกนัสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs	ดำาเนนิโครงการ 

คำ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ	Package	Guarantee	Scheme	สำาหรับผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs 

วงเงิน	๕,๐๐๐	ล้านบาท	เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs	ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ 

ชะลอตัว	 ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน	 รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการกู ้ยืมเงิน 

นอกระบบของผู้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	 ให้ลดลง	 ในวันสิ้นสุดโครงการ	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘ 

โดย	บสย.	อนุมัติคำ้าประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน	๕,๐๐๐	ล้านบาท	 ให้กับผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs 

เป็นจำานวนถึง	 ๔๙,๙๕๐	 ราย	 แต่ยังมีผู้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	 อีกจำานวนมากที่ยังไม่สามารถ 

เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 

Micro	 Entrepreneurs	 และช่วยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	

รัฐบาลจึงมโีครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒	วงเงิน	๑๓,๕๐๐	

ล้านบาท	 โดยกำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นผู้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	 ที่มีทรัพย์สินถาวร	 

“สนับสนุน SMEs ให้มีเงินทุน

ผ่ำนกำรให้สินเชื่อ Soft Loan 

๒๑,๕๐๔ รำย ๑๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 

สินเชื่อ Policy Loan 

๓,๙๙๗ รำย ๑๒,๑๐๐ ล้ำนบำท 

และค�้ำประกันสินเชื่อ PGS-5 

๒๔,๗๙๗ รำย ๙๒,๘๘๙ ล้ำนบำท”
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15รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

(ไม่รวมที่ดิน)	ไม่เกิน	๕	ล้านบาท	เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	โดย	บสย. 

รับคำ้าประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน๒๐๐,๐๐๐	บาท	ระยะเวลาการคำ้าประกัน	๑๐	ปี	 จ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุด

ไม่เกินร้อยละ	 ๒๐	 บวกกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ	 และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก 

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับคำาขอคำ้าประกันได้จนถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 	 	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๙	 บสย.	 ได้คำ้าประกันสินเชื่อแล้วจำานวน	 ๑,๐๙๗	 

ล้านบาท	ให้กับ	SMEs	จำานวน	๙,๘๙๐	ราย

  ๒.๑.๕ มาตรการสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทนุ (Venture 

Capital)	 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและทรัสต์ให้ประกอบ

กิจการเงินร่วมลงทุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย	โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคาร

ออมสิน	 ธพว.	 และธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 

ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ	๒,๐๐๐	ล้านบาท 

รวม	๖,๐๐๐	ล้านบาท

	 	 	 ทั้ งนี้ 	 มีผลการดำาเนินงาน	 

ณ	วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๙	ดงันี	้๑)	ธนาคารออมสนิ	

อนุมัติหลักการร่วมลงทุน	๓	ราย	วงเงิน	๗๐	ล้านบาท 

อนุมัติเบิกเงินลงทุน	 ๒	 ราย	 วงเงิน	 ๑๕	 ล้านบาท	 

๒)	 ธพว.	 อนุมัติหลักการร่วมลงทุน	 ๘	 ราย	 วงเงิน	

๙๕.๕	 ล้านบาท	 อนุมัติเบิกเงินลงทุน	 ๓	 ราย	 วงเงิน	 

๔๖	ล้านบาท	๓)	ธนาคารกรุงไทยฯ	สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และ	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ร่วมกันจัดตั้งกองทุนวงเงิน	๒,๓๐๐	ล้านบาท	(ประกอบด้วยธนาคาร 

กรงุไทยฯ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	ตลท.	๒๐๐	ล้านบาท	และ	สวทช.	๑๐๐	ล้านบาท)	ซึง่อยูร่ะหว่างแต่งตัง้คณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาร่วมลงทุนต่อไป

	 	 	 นอกจากนี	้ได้กำาหนดสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีห้แก่กจิการเงนิร่วมลงทนุสำาหรบัการลงทนุ

ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจการเงินร่วมลงทุนที่สามารถ

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำาไปสู่การผลิตและการบริการที่ทันสมัย 

ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจ	 และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน 

ในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 อันจะทำาให้เกิด 

การกระตุน้การลงทนุและการสร้างนวตักรรมในภาคการผลติและการบรกิาร	โดยพระราชกฤษฎกีาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๕๙๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

  ๒.๑.๖ การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 

เพื่อสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก	่ SMEs	 ผ่านกองทุนร่วมลงทุน	 ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 ขนาดของ 

กองทนุ	๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	ล้านบาท	มสีดัส่วนการร่วมลงทนุจากภาครฐัร้อยละ	๑๐-๕๐	ส่วนทีเ่หลอืจะเปิดโอกาส 

ให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุน	 โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย	 ๆ	 และเรียกระดมทุนครั้งละไม่เกิน	

๑,๐๐๐	ล้านบาทต่อกองทุนย่อย	และกองทุนย่อยแต่ละกองทุนมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท	SMEs	 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก	

“จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน 

เพื่อพัฒนำตลำดกำรลงทุน  

โดยควำมร่วมมือจำกธนำคำรออมสิน 

ธนำคำร SMEs และธนำคำรกรุงไทย 

แห่งละ ๒,๐๐๐ ล้ำนบำท”
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16 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 ทั้งนี้	สถาบันการเงินของรัฐ	๓	แห่ง	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทยฯ	ธนาคารออมสิน	และ	ธพว.	 

ได้จดัตัง้กองทนุในรปูแบบกองทรสัต์เพือ่ร่วมทนุ	(Private	Equity	Trust)	จำานวน	๓	กองทนุ	เพือ่ร่วมลงทนุกบั	SMEs	

วงเงินลงทุนเริ่มแรกกองทุนละ	๕๐๐	ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	 

ที่ให้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ	 ๒,๐๐๐	 ล้านบาท	 รวมจำานวน	 ๖,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยมีความคืบหน้า 

การดำาเนินงานล่าสุด	(ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๙)	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ธนาคารกรุงไทยฯ	 มีจำานวน	 SMEs	 ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น	 ๓	 ราย 

	 	 	 (๒)	 ธนาคารออมสิน	 มีจำานวน	 SMEs	 ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น	 ๑๕๑	 ราย 

	 	 	 (๓)	 ธพว.	มีจำานวน	SMEs	ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น	๒๕๖	ราย

  ๒.๑.๗ มาตรการสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของประชาชนรายย่อย (สนิเชือ่ 

Nano-Finance)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่นำาไปใช้ในการประกอบอาชพี	โดยการเปิดโอกาสให้นติบิคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดสามารถให ้สินเชื่อรายย ่อย 

เพื่อการประกอบอาชีพ	 สำาหรับบุคคลธรรมดาได้ 

ในวงเงินไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อราย	และคิดอัตรา

ดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ	๓๖	ต่อปี	ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิ

ให้ประชาชนทีม่รีายได้น้อยสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ

ในระบบได้มากขึ้น	ตั้งแต่วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๘- 

สิน้เดอืนสงิหาคม	๒๕๕๙	มกีารให้สนิเชือ่แล้ว	๔๐,๕๔๗	

ราย	เป็นวงเงินรวม	๑,๐๕๓.๕	ล้านบาท	(วงเงินเฉลี่ย	

๒๐,๐๐๐	บาทต่อราย)

“ด�ำเนินมำตรกำรสินเชื่อ 

Nano-Finance ส�ำหรับประชำชน

รำยย่อยเพื่อประกอบอำชีพ 

วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ต่อรำย 

รวม ๓๒,๙๐๕ รำย ๘๕๒.๖ ล้ำนบำท”
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17รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๒.๑.๘ โครงการคำ้าประกันสินเชื่อ 

เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Startup 

& Innovation)	เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SMEs	 

ทีร่ฐัให้การส่งเสรมิเป็นพเิศษ	ทัง้กลุม่ผูป้ระกอบการใหม่ 

(Startup	 SMEs)	 กลุ ่มผู ้ประกอบการนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี	(Innovation	&	Technology	SMEs)	 

ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

ได้เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มผลิตภาพ	 สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ	 SMEs	 และ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ	 รวมทั้งเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐ 

และเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือ	 SMEs	 ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 โดยมี 

วงเงนิคำา้ประกนัโครงการรวม	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	วงเงนิคำา้ประกนัต่อรายไม่เกนิ	๑	ล้านบาท	ประเภทบคุคลธรรมดา 

ไม่เกิน	๕	ล้านบาท	ประเภทนิติบุคคล	กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงสุด	ไม่เกิน	๒๐	ล้านบาท	

ระยะเวลาการคำ้าประกันโครงการไม่เกิน	๑๐	ปี	ทั้งนี้	ณ	วันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	สถาบนัการเงนิทีเ่ข้าร่วม

โครงการอยูร่ะหว่างดำาเนนิการพจิารณาสนิเชือ่เพือ่จะได้นำาส่งลกูค้าให้	บสย.	ดำาเนนิการคำ้าประกันต่อไป		

  ๒.๑.๙ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลติสำาหรบัผูป้ระกอบกจิการ SMEs	ดำาเนนิการโดยธนาคารออมสนิเป็นการให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่าแก่ธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ	 และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการ	 SMEs	 เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่	 วงเงินรวม 

ทั้งโครงการ	 ๓๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	๒๕๕๙	 กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสิน	 

ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว	จำานวน	๗๗๒	ล้านบาท	ให้กับ	SMEs	จำานวน	๖๖	ราย

  ๒.๑.๑๐ มาตรการฟ้ืนฟกูจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทนุส่งเสรมิ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 การดำาเนินมาตรการฟื้นฟูกิจการ	 SMEs	 โดยอุดหนุนเข้ากองทุนส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 จากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 งบกลาง	 

รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น	 ภายในกรอบวงเงิน	 ๒,๐๐๐	 ล้านบาท	 ตามนัยมาตรา	 ๓๒	

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ซึ่งในปัจจุบันสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	อยู่ระหว่างจัดทำารายละเอียดแผนงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ	สสว.	 

(เฉพาะกิจ)	พิจารณาต่อไป

 ๒.๒ มาตรการด ้านภาษี เพื่อส ่ ง เสริม 

ผู ้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 

  ๒.๒.๑ มาตรการลดอตัราภาษเีงนิได้ 

นิติบุคคลสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs	 เป็นเวลา	 

๒	 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันสำาหรับรอบระยะ

เวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	

จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๙	 

ทั้งนี้	พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๖๐๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๙	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

“ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

ส�ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs 

๒ รอบระยะเวลำบัญชีต่อเนื่องกัน”
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18 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๑)	 กำาหนดให้มีการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และมีรายได้จากการขาย

สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท	สำาหรับช่วงกำาไรสุทธิส่วนที่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	

บาทขึ้นไป	ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ	๑๐	ของกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลา	๒	รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน	สำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘	แต่ไม่เกินวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙

	 	 	 (๒)	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากรอบระยะเวลาตามข้อ	 (๑)	 ให้จัดเก็บในอัตรา	

ดังต่อไปนี้	๑)	ร้อยละ	๑๕	ของกำาไรสุทธิ	สำาหรับกำาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท	แต่ไม่เกินสามล้านบาท	

๒)	ร้อยละ	๒๐	ของกำาไรสุทธิ	สำาหรับกำาไรสุทธิส่วนที่เกินสามล้านบาท	

  ๒.๒.๒ มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจ

เริ่มต้น (Startup) โดยรัฐบาลให้ความสำาคัญของ 

การแก้ไขปัญหาวสิาหกจิเริม่ต้น	(Startup) ของประเทศ

ใน	๔	ประเด็นหลัก	คือ	ประเด็นที่	๑	การส่งเสริมให้

วสิาหกจิเริม่ต้น	(Startup)	สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 

ได้เพิม่มากขึน้	ประเดน็ที	่๒	การสนบัสนนุวสิาหกจิเริม่ต้น 

(Startup)	ให้มีความพร้อมในการทำาธุรกิจเชิงพาณิชย ์

ประเด็นที่	 ๓	 การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็น

เจ้าของกจิการ	(Entrepreneurship)	และประเดน็ที	่๔ 

การบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

กับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 ดังนั้น 

เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาและสนบัสนนุวสิาหกจิดงักล่าว 

กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกจิเริม่ต้นแห่งชาต	ิ(National	Startup	Committee) 

ร่วมกันกำาหนดยุทธศาสตร์หลัก	 (Grand	 Strategy)	 

เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	

ของประเทศ	ใน	๔	ประเด็นหลักดังกล่าวข้างต้น	และ 

จดัตัง้กองทนุเพือ่ร่วมลงทนุกบัวสิาหกจิเริม่ต้น	(Startup) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านแหล่งเงินทุน 

ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	เป็นการเฉพาะ	ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	 

มวีงเงนิลงทนุเริม่แรกประมาณ	๓,๐๐๐	ล้านบาท	เป็นแหล่งเงนิทนุจากกองทนุรวมวายภุกัษ์และธนาคารกรงุไทย 

นอกจากนี้	 ได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 สำาหรับผู้ประกอบการ	 SMEs	 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก 

ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที	่ ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘-๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 

เป็นเวลา	๕	รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

	 	 	 ทั้งนี้	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นอากร	 

(ฉบับที่	๖๐๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๙		

  ๒.๒.๓ มาตรการบญัชเีล่มเดยีวและการยกเว้นและลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบั SMEs 

	 	 	 (๑)	 รฐับาลมนีโยบายในการรวมพลงัสร้างความเข้มแขง็ SMEs ไทย ด้วยบญัชชีดุเดยีว 

โดยจัดทำาโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ	SMEs	ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี	 สามารถลงบัญชีได้

ด้วยตนเองอย่างถกูต้องตามมาตรฐานบญัชแีละกฎหมายภาษ	ีโดยได้แจกแผ่นซดีโีปรแกรมบญัชอีย่างง่าย	จำานวน	

“จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุน

กับวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) 

วงเงินลงทุนเริ่มแรกประมำณ 

๓,๐๐๐ ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุน

แหล่งเงินทุนให้แก่วิสำหกิจเริ่มต้น”
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19รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

สาระสำาคัญโดยสรุปของพระราชกำาหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะ

เวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	

ไม่เกิน	 ๕๐๐	 ล้านบาท	 และจดแจ้งการจัดทำาบัญชี 

และงบการเงนิให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของกจิการ	

(บัญชีเล่มเดียว)	ต่อกรมสรรพากร

ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง

กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่าง 

ถกูการตรวจสอบภาษอีากร	เป็นผูอ้อกใบกำากบัภาษปีลอม	

หลีกเลี่ยงภาษีอากร	 หรืออยู่ในระหว่างการดำาเนินคดี 

ก่อนวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙

บริษัทฯ	 ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อ 

กรมสรรพากรได้	 โดยกรมสรรพากรจะดำาเนินการ 

เฉพาะกรณีนั้น	ๆ	ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

กรณีบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึง่มทีนุชำาระแล้วในวนัสดุท้าย

ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และมีรายได ้

จากการขายสนิค้าและการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชี 

ไม่เกิน	 ๓๐	 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 ๒๕๕๘	 

และได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชี 

เล่มเดียว

จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษี 

เงินได้นิติบุคคล	๒	รอบระยะเวลาบัญชี	ดังนี้

-	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ	 ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี	๒๕๕๙

-	 ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ในรอบระยะ

เวลาบัญชีปี	 ๒๕๖๐	 ดังนี้	 ๑)	 สำาหรับกำาไรสุทธิส่วนที่ 

ไม่เกิน	 ๓๐๐,๐๐๐	 บาท	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 

และ	๒)	ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	เหลือร้อยละ	๑๐	

ของกำาไรสทุธสิำาหรบักำาไรสทุธส่ิวนทีเ่กนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาท

๒,๐๐๐	แผ่น	ให้แก่ผูป้ระกอบการ	SMEs	และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเวบ็ไซต์ของกรมสรรพากร	www.rd.go.th 

ทั้งนี้	 ได้มีการประกาศพระราชกำาหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร	(ฉบับที่	๕๙๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘

“สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ SMEs ไทย 

ด้วยโปรแกรมบญัชอีย่ำงง่ำยทีถ่กูต้อง

ตำมมำตรฐำนบัญชีและกฎหมำยภำษี”
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20 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 ทัง้นี	้ในการดำาเนนิการตามมาตรการบญัชเีล่มเดยีวและการยกเว้นและลดอตัราภาษ ี

เงินได้นิติบุคคลสำาหรับ	 SMEs	 คาดว่าจะทำาให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 ได้จัดทำาบัญชีและงบการเงิน

สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำาเนินธุรกิจ 

สร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน	 สะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 และการทำาธุรกรรมทางการเงินโดยรวม	 ซึ่งในส่วนการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ให้แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ทำาบัญชีเล่มเดียวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้ผูป้ระกอบการ	SMEs	โดยใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่วเิคราะห์และวางแผนการดำาเนนิธรุกจิและสร้างความน่าเชือ่ถอื 

ในการขยายกิจการ

	 	 	 (๒)	 มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการจดัทำาบญัชขีอง SMEs	รฐับาลเหน็ชอบมาตรการ 

ภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำาบัญชีของ	 SMEs	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 ๑	 มกราคม	

๒๕๕๙	 แต่ไม่เกินวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เพื่อช่วยลดภาระให้ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ไม่มีพื้นฐาน 

ด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี	 รวมทั้งยังมีส่วน

ในการสร้างโอกาส	สร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาไปพร้อมกัน	ซึ่งเป็นการสนับสนุน

นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	(Moderate	Class	More	Knowledge)”	ของ

รฐับาล	โดยการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบัรายจ่ายในการจ้างนกัเรยีน	นกัศกึษาทีอ่ยูร่ะหว่างศกึษาแผนก

วิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้สองเท่าของที่จ่ายจริง 

เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี	 ทั้งนี้	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 

การยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๖๐๗)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	เมือ่วนัที	่๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙

  ๒.๒.๔ มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุวสิาหกจิเพือ่สงัคม	รฐับาลเหน็ชอบหลกัการมาตรการภาษี

เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม	 โดยเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำาประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน	 เช่น	

การสร้างงาน	 การช่วยเหลือสังคม	 โดยไม่มีการแบ่งปันผลกำาไร	 และจะต้องนำาผลกำาไรไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๗๐	 

ไปลงทุนในกิจการ	หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร	ผู้ยากจน	คนพิการ	ผู้ด้อยโอกาส	หรือใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนรวมอื่น	 ๆ	 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจ 

เพื่อสังคมตามจำานวนที่ลงทุนจริง	 และสามารถหักรายจ่ายเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจ 

เพือ่สงัคมนำาไปใช้ในกจิการหรอืใช้เพือ่ประโยชน์ของสงัคมโดยไม่มค่ีาตอบแทนตามจำานวนทีจ่่ายจรงิ	แต่เมือ่รวมกบั 

รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะแล้วต้องไม่เกินร้อยละ	 ๒	 ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ	

ทั้งนี้	พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๖๒๑)	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๙

  ๒.๒.๕ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำาหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการวิจัย 

และพฒันา	ทัง้การสนบัสนนุจดัตัง้ศนูย์วจิยัและพฒันา	

การให้ผูป้ระกอบการ	OTOP	และ	SMEs	สามารถนำาเอา 

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรมไปปรับใช้

ในการพฒันาสนิค้าและบรกิารของตนเองให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด	 จึงได้ผลักดันมาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 สำาหรับค่าใช้จ่ายด้าน 

การวิจัยและพัฒนา	เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่ม

“ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โดยเพิ่มจำก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐%”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

21รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จากร้อยละ	 ๒๐๐	 เป็นร้อยละ	 ๓๐๐	 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย 

และพัฒนาได้	๒	เท่า	มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา	๕	ปี	(ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘- 

๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒)	 ทั้งนี้	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 

(ฉบับที่	๕๙๘)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

  ๒.๒.๖ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)	 โดยที่รัฐบาล 

มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

ทีน่ำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้ในการประกอบอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม	 สมควรยกเว้นภาษีเงินได้	 

สำาหรับกำาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 

ถึงวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ที่มีทุนที่ชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท 

และมรีายได้จากการขายสนิค้าและการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิสามสบิล้านบาท	เป็นเวลาห้ารอบ

ระยะเวลาบญัช	ีทัง้นี	้พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๖๐๒) 

พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๙

  ๒.๒.๗ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม

การดำาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) 

และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท 

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการ	 SMEs	 

และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท	 

เพื่อส ่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ในโครงการทีท้่องถิน่มคีวามต้องการ	โดยให้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีสำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิ 

การดำาเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มี 

สนิทรพัย์ถาวรเกนิ	๒๐๐	ล้านบาท	และการจ้างแรงงาน

เกิน	๒๐๐	คน	(พี่)	หักรายจ่าย	๒	เท่า	แต่ไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน	์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา	 ๖๕	 ตรี	 (๓)	 สำาหรับ 

รายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของ	SMEs	เช่น	การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร	การตลาด	

การบัญชี	 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 ลดต้นทุนการผลิต	 

เพิม่กำาไร	การส่งเสรมิการตลาด	ทีเ่ป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลตามกฎหมายไทยทีม่สีนิทรพัย์ถาวรไม่เกนิ	

๒๐๐	ล้านบาท	และการจ้างแรงงานไม่เกิน	๒๐๐	คน	(น้อง)	เป็นระยะเวลา	๓	รอบระยะเวลาบัญชี	

	 	 	 (๒)	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	หักรายจ่าย	๒	เท่า	แต่ไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์	และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา	๖๕	ตรี	(๓)	

สำาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่โครงการ	 ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 ไฟฟ้า	 ประปา	 ถนน	ทางพิเศษ	

หรือสัมปทาน	โทรคมนาคม	หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พลังงานทางเลือก	 

ระบบบรหิารจดัการนำา้	หรอืการชลประทาน	ระบบป้องกนัภยัธรรมชาต	ิซึง่รวมถงึระบบเตอืนภยัและระบบจดัการ

“ด�ำเนินมำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริม SMEs 

(มำตรกำรพี่ช่วยน้อง) 

และมำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริม

กำรลงทุนในชนบท โดยเริ่มใช้

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ 

แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

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

เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย	 ระบบจัดการของเสีย	 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

ในชนบท	เช่น	อุทยานแห่งชาติ	โบราณสถาน	แหล่งท่องเที่ยวอื่น	ๆ	ที่อยู่ในการกำากับดูแลของส่วนราชการ	หรือ

องค์การของรัฐ	เป็นระยะเวลา	๓	รอบระยะเวลาบัญชี	โดยต้องเป็นโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนา

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

	 	 	 	 ทั้งนี้	 มาตรการทั้งสองมาตรการ	 ให้เริ่มใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙	แต่ไม่เกินวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑	และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ

เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด	 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๒.๓ การดำาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)

	 	 ศนูย์ช่วยเหลอื	SMEs	เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 มีหน ่วยงาน 

เครือข่ายทั่วประเทศประมาณ	๓,๘๐๐	 แห่ง	 เพื่อทำา 

หน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา 

ทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถ

กลับมาดำาเนินธุรกิจต ่อไปได ้	 ผ ่านทางเว็บไซต ์	 

www.smerescuecenter.com	รวมทั้ง	Front	desk	 

ตูไ้ปรษณย์ี	และ	Social	Media	โดยสถติกิารให้บรกิาร	

(ณ	วันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๙)	มีผู้ขอรับบริการที่ศูนย์ 

จำานวน	 ๒,๗๑๖	 เรื่อง	 ๑,๔๓๘	 ราย	 ซึ่งศูนย์ได้ให ้

บริการเบื้องต้นและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว	 

ทั้งนี้	 ศูนย์ช่วยเหลือ	 SMEs	 ใช้งบประมาณจาก	 สสว.	 ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ	

SMEs	จำานวน	๒๓	ล้านบาท

 ๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs 

	 	 เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิในประเทศให้บรหิารจดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ

และยั่งยืน	เป็นที่ยอมรับ	และเชื่อถือได้	จึงได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Biz Club)  

เพือ่เป็นเวทศีนูย์กลางสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบธรุกจิทกุระดบัในพืน้ที่	สร้างพนัธมติรภาครฐั	ภาคเอกชน	สถาบนั

การศึกษา	 รวมถึงสถาบันการเงิน	 อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	 ปัจจุบันมีการจัดตั้ง	 Biz	 Club	 

รวม	๗๗	แห่ง	มีสมาชิกรวมกว่า	๘,๖๖๐	คน	และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ	รวมกว่า	๓๐,๐๐๐	ราย	เช่น 

การสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่	 สร้างนักการค้ามืออาชีพ	 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า	 เป็นต้น	 สำาหรับ 

การส่งเสรมิ SMEs & Startups	ตามทีร่ฐับาลได้ประกาศ

นโยบายประชารฐั	สานพลงัระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	

และภาคประชาชน	สงัคม	เพือ่สนบัสนนุ	และเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของ	 SMEs	 ในระบบเศรษฐกิจฐานราก 

ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน	 ตลอดจนส่งเสริมให้

ชุมชนดำาเนินธุรกิจบนฐานความรู้	ความคิดสร้างสรรค์	

นวตักรรม	และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม		โดยขบัเคลือ่น	

SMEs	ผ่านคณะทำางานการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 

“เปิดศนูย์ SME Rescue Center 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs 

ที่ประสบปัญหำทำงธุรกิจ ๓,๘๐๐ แห่ง

ทั่วประเทศ มีผู้ขอรับบริกำร 

๒,๗๑๖ เรื่อง ๑,๔๓๘ รำย”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น	 (SMES	 &	 Startup)	 โดยลงนามความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ  

ส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs Startups & Social Enterprises”	ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

สถาบันการเงิน	และสถาบันการศึกษา	รวม	๖๖	องค์กร	ภายใต้	๓	กรอบแนวคิดหลัก	คือ	คือ	SMEs	&	Startups	

และ	Social	Enterprise	(SE)	เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพ	ลดความเหลื่อมลำ้า	และส่งเสริม	SMEs	ในการเข้าถึง 

แหล่งทุน	 ให้มีการทำาธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น	 และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ได้ในอนาคต		รวมทัง้ได้ร่วมกบัภาคเอกชนจดังาน “SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารฐั”	เพือ่เพิม่ 

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าของ	SMEs		

 ๒.๕ การส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

	 	 ร่วมมอืกบัหน่วยงานพนัธมติร	เช่น	หอการค้าไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	ประชาสมัพนัธ์ให้	SMEs	เข้าสูต่ลาดจนี	โดยธรุกจิชัน้นำาอย่างบรษิทั	เรดดีเ้พลนเนต็	และ	Alibaba	 

Group	ยนิดใีห้การสนบัสนนุการสร้างแรงบนัดาลใจและจะนำาประเดน็การลดค่าธรรมเนยีมไปพจิารณาต่อไป	อกีทัง้	 

ได้มกีารพฒันาธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์  (e–Commerce)	ให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิ	SMEs	และผลติภณัฑ์ชมุชน 

(OTOP)	 เพื่อเป็นช่องทางการตลาดสู่ร้านค้าออนไลน์	 เว็บไซต์	 www.thaicommercestore.com	 และ	 

www.alibaba.com	รวมถงึยกระดบัและสร้างความเชือ่มัน่ธรุกจิ	e-Commerce	ให้มมีาตรฐาน	สร้างความเชือ่มัน่ 

ให้แก่ผู้บริโภคด้วยการให้เครื่องหมาย	DBD	Registered	และ	DBD	Verified	แก่เว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้อง	

และผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือระดับสากล	 ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 เพื่อกระตุ้นการค้าออนไลน์	

เช่น	“Thailand	e-Commerce	Day”	และ	“Thailand	Online	Mega	Sale”		เป็นต้น			

	 	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่	 ทั้งผู้ประกอบการ	 SMEs	

และกลุ่ม	Startups		โดยมีบันได	๔	ขั้นของการพัฒนาไปสู่	“Smart	Enterprises”	ประกอบด้วย	การใช้ตลาดนำา	 

(Demand	Driven)	การสร้างแบรนด์และให้ความสำาคญักบัการออกแบบ	(Branding	Strategy	&	Design	Thinking)	 

การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสร้างแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่ง	 (Customization	 &	 

Thai	 Brands	 Heroes)	 และชักจูงให้เป็นแบรนด์ของอาเซียน	 และการมุ่งสู่เวทีโลกและสร้างแบรนด์ร่วมกับ 

แบรนด์ใหญ่	ๆ	ของโลก	(Global	Presence	&	Co-Brand	with	Champions)

 ๒.๖ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

เป็นแนวทางในการจดัทำาแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ	SME	และการจดัทำางบประมาณในลกัษณะบรูณาการร่วมกนัของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไปโดยแผนดงักล่าวมเีป้าหมาย	คอื	มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมของ	SME	ต่อมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ภายในปี	๒๕๖๔	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด

๑)	ยุทธศาสตร์ที่	๑	ส่งเสริม
และพัฒนา	SME	รายประเด็น

ส่งเสริมและพัฒนา	SME	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ	SME	
โดยแนวทางการดำาเนินงานประกอบด้วย	การพัฒนาวิสาหกิจให้มีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น	และการพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต
และความเข้มแข็งของ	SME	เช่น	ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ตลาด	
และการส่งออก

๒)	ยุทธศาสตร์ที่	๒	เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของ	SME	
เฉพาะกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนา	SME	เฉพาะกลุ่ม	ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือ														
ที่แตกต่างกัน	จำาเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะสำาหรับ	
SME	ในแต่ละกลุ่ม

๓)	ยุทธศาสตร์ที่	๓	พัฒนากลไกเพ่ือ
ขับเคล่ือนการ	SME	อย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา	SME	 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

(ระยะสั้น)
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

(ระยะกลาง)
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

(ระยะยาว)

๑)		จัดการนำ้าอุปโภคบริโภค มีนำ้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน	

(ปี	๒๕๖๐)

๒)		ความมั่นคงของนำ้าภาคการผลิต ศึกษาความเป็นไปได้และ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มนำ้าต้นทุนเขื่อนภูมิพล

โครงการเพิ่มนำ้าต้นทุนลุ่มนำ้าโขง-ชี-มูล

๓)		จัดการนำ้าท่วมและอุทกภัย ศึกษาความเป็นไปได้และ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทำาโครงการขนาดใหญ่	เช่น	ทางนำ้า	

หรือทางกั้นนำ้า

๔)		จัดการคุณภาพนำ้า	  

 (นำ้าเสีย	นำ้าเค็ม)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บำาบัดนำ้าเสีย

จัดสรรนำ้าเพิ่ม	เพื่อผลักดันนำ้าเค็มในฤดูแล้ง

๕)		อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นนำ้า		

	 ที่เสื่อมโทรม

ฟื้นฟูป่าต้นนำ้าที่เสื่อมโทรม	๔.๗	ล้านไร่

๖)		การบริหารจัดการ บริหารจัดการทรัพยากรนำ้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤต

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  ๓.๑.๒ ดำาเนินมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรและบรรเทาภยัแล้ง	ผ่าน	๘	มาตรการสำาคญั

และโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

   มาตรการที ่๑ ส่งเสรมิความรู้ 

และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย 

ในครัวเรือน	 จัดทำาโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไข 

ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร	โดยในด้านพืช	ส่งมอบ 

ปัจจัยการผลิตแล ้ว	 จำานวน	 ๑๕๓,๕๕๒	 ราย 

ด้านปศุสัตว์	 มอบพันธุ ์สัตว์พร้อมอาหารสัตว์แล้ว 

จำานวน	๑๕๕,๖๔๒	ราย	ด้านประมง	ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้วจำานวน	๖๖,๗๔๘	ราย	และด้านดิน	ส่งเสริม 

การทำาปุ๋ยหมัก	นำ้าหมักชีวภาพ	ปุ๋ยพืชสดจำานวน	๕,๐๑๗	ราย	รวมทั้งจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	“ธงฟ้า 

สูภ้ยัแล้ง”	รวม	๖๐๙	ครัง้	ประชาชนเข้าร่วมงานจำานวน	๒๗๗,๓๓๖	คน	คดิเป็นมลูค่าการจำาหน่าย	๖๓.๒๓	ล้านบาท 

สามารถลดภาระค่าครองชีพได้จำานวน	๓๘.๕๕	ล้านบาท

๓.	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการนำ้า 

 ๓.๑ การจัดการภัยแล้ง

	 	 จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

อำานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี	 ๒๕๕๘/๕๙	 เพื่อดำาเนินการในด้านการจัดสรรทรัพยากรนำ้า 

ให้มปีระสทิธภิาพ	การบรกิารจดัการพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวและพชืฤดแูล้ง	รวมถงึการใช้กลไกประชารฐัเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหาด้านนำ้าอย่างยั่งยืน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าจะมีนำ้าใช้อุปโภคบริโภคและรักษา

ระบบนิเวศอย่างเพียงพอ	โดยมีผลการดำาเนินการดังนี้

  ๓.๑.๑ กำาหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำ้าระยะ ๑๒ ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 

เพื่อให้การบริหารจัดการนำ้าเกิดความสมดุลและยั่งยืน	ดังนี้

“ด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร

และบรรเทำภัยแล้ง

ผ่ำน ๘ มำตรกำรส�ำคัญ

และโครงกำรต่ำง ๆ ”
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25รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   มาตรการที ่๒ ชะลอหรอืขยาย

ระยะเวลาชำาระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบัน

การเงิน ดำาเนินการลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนจำานวน	๒๒,๗๖๗	 ราย	

การให้สินเชื่อและขยายระยะเวลาชำาระหนี้ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสนิ	โดยให้ 

สินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร

จำานวน	๑๔๔,๕๖๒	ราย	วงเงิน	๗,๗๙๙.๓๕	ล้านบาท	 

และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน	ธุรกิจห้องแถว	

องค์กรชมุชน	วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprise:	SMEs)	จำานวน	๗๓,๗๕๓	ราย 

วงเงนิ	๕,๗๐๖.๒๒	ล้านบาท	และการชดเชยดอกเบีย้ให้แก่กลุม่เกษตรและสมาชกิสหกรณ์ในอตัราร้อยละ	๓	ต่อปี 

ระยะเวลา	๖	เดือน	วงเงิน	๒๐๖.๒๓๓	ล้านบาท	

   มาตรการที่  ๓ จ ้างงาน

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	 ดำาเนินการจ้างงาน

ชลประทาน	จำานวน	๑๔๔,๔๔๒	คน	จ้างงานเร่งด่วน

และพัฒนาทักษะฝีมือ	 จำานวน	 ๓๐,๕๙๕	 คน	 และ

จ้างงานจากเงินเชิงป้องกัน/ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	

จำานวน	๑๘๕,๖๔๖	คน	

   มาตรการที ่๔ เสนอโครงการ

ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

ภัยแล้ง ดำาเนินการพิจารณาโครงการพัฒนาอาชีพ 

ตามความต้องการของหมู่บ้านหรือชุมชน	 เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง	 โดยมีการเบิกจ่ายเงินลงศูนย์บริการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	(ศบกต.)	แล้วกว่า	๔,๓๖๙	ล้านบาท

   มาตรการที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า	 ดำาเนินการลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่

กลุ่มผู้ใช้นำ้าในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา	๒๒	จังหวัด	รวมทั้งจัดทำาโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทนแล้ง	การปลูกข้าว 

โดยวิธีเปียกสลับแห้ง	๑๐๐	แปลง	ในพื้นที่	๒๐	ศูนย์

   มาตรการที่ ๖ เพิ่มปริมาณนำ้าต้นทุน	ดำาเนินการปฏิบัติการฝนหลวงจำานวน	๑๗	หน่วย	

ทำาให้ฝนตก	๗๐	จังหวัด	และมีปริมาณนำ้าสะสมจำานวน	๑,๑๗๑.๘๓๔	ล้านลูกบาศก์เมตร	พัฒนาแหล่งนำ้าบาดาล

ในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาและนอกลุ่มนำ้าเจ้าพระยาจำานวน	 ๓,๙๗๒	 แห่ง	 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา 

ภยัแล้งจำานวน	๑,๑๕๕	แห่ง	และดำาเนนิโครงการแก้มลงิกกัเกบ็นำา้	จำานวน	๒๘	แห่ง	ในพืน้ที	่๕	จงัหวดั	(นครพนม	

๙	แห่ง	มุกดาหาร	๘	แห่ง	หนองคาย	๖	แห่ง	บึงกาฬ	๔	แห่ง	และเลย	๑	แห่ง)	ซึ่งจะเพิ่มความจุเก็บกักนำ้าจำานวน	

๑๒.๗๗	ล้านลูกบาศก์เมตร	พื้นที่ได้รับประโยชน์จำานวน	๑๔,๖๘๐	ไร่	ครัวเรือนได้รับประโยชน์	จำานวน	๖,๐๓๐	

ครัวเรือน	ปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว

   มาตรการที่ ๗ เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำาเนินการ

ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำานวน	๒๑๑	 โรงพยาบาล	 และป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม	โดยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่จำานวน	๘๘,๗๗๑	ครั้ง	
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26 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   มาตรการที ่๘ สนบัสนนุอืน่ ๆ  

ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบ

ภัยพิบัติ	 โดยมีการใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันและยับยั้ง

จำานวน	๑๒๗.๖๔	 ล้านบาท	 การให้บริการข้อมูลและ

บริการภาครัฐผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 

การใช ้ระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล

โครงการช่วยเหลอืต่าง	ๆ 	และการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

วิถีเกษตรเพื่อกระจายรายได้ไปสู ่ภาคการเกษตร 

โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนสำาหรับเครือข่ายพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 ๑๖	 จังหวัด	 จังหวัดละ	๑	 ชุมชน	

ชุมชนละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว	 รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการรองรับในพื้นที่วิกฤตนำ้า ๑๖ 

มาตรการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 มาตรการช ่ วย เหลื อ 

ในระยะเร่งด่วน	๒	มาตรการ	ประกอบด้วย	๑)	การแจกจ่าย 

นำ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	และ	๒)	การจ้างงาน

เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง	

	 	 	 (๒)	 มาตรการบรรเทาปัญหา

อย่างเป็นระบบ	 เน้นพื้นที่ที่มีการขาดแคลนแหล่งนำ้า	

สำาหรับการอุปโภคและบริโภค	 หรือการผลิตประปา	 

๓	 มาตรการ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การสูบเติมนำ้าให้กับ

แหล่งนำา้ชมุชนเพือ่การอปุโภคและบรโิภค	๒)	การผลติ

นำ้าจืดจากนำ้าทะเล	 และ	 ๓)	 การอนุโลมใช้นำ้าบาดาล 

ในพื้นที่วิกฤตเป็นการชั่วคราว	

	 	 	 (๓)	 มาตรการแก้ไขภยัแล้งอย่างยัง่ยนืในพืน้ทีป่ระสบภยัแล้งซำ้าซาก	โดยม	ี๑๑	มาตรการ	

ประกอบด้วย	๑)	การทำาอ่างหมู่บ้าน	(One	Village	One	Water	Supply-OVOWS)	๒)	การทำาอ่างเก็บนำ้าหรือ

แก้มลิงโดยเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม	 ควบคุมการเก็บนำ้าและระบายนำ้าได้	 ๓)	 การจัดหาแหล่งนำ้าสำารองสำาหรับ 

ผลิตประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๔)	 การทำาฝายชั่วคราวเพื่อเก็บกักนำ้าในลำานำ้า	 ๕)	 การนำานำ้าเสียชุมชนที่ผ่าน

การบำาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์	(Reclaimed	water)	๖)	การเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนและอ่างเก็บนำ้าเดิม

ให้เก็บนำ้าได้มากขึ้น	๗)	การสร้างและซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน	๘)	การเติมนำ้าในเขื่อนขนาดใหญ่	๙)	การควบคุม

การเปิดปิดประตูระบายนำ้าให้เหมาะสม	๑๐)	การลดการระเหยของนำ้าในแหล่งนำ้าต่าง	ๆ	 เช่น	การกำาจัดวัชพืช 

ลอยนำ้า	 และ	๑๑)	การรณรงค์การประหยัดนำ้าในทุกภาคส่วนโดยการมีส่วนร่วม	 รวมทั้งช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน โดย	๑)	แจกจ่ายนำ้า	๓๔,๑๒๐,๓๑๑	ลิตร	๒)	เป่าล้างบ่อบาดาล	 

๓๐	บ่อ	๓)	ซ่อมเครือ่งสบูนำา้	๒๙	เครือ่ง	๔)	ซ่อมระบบประปา	๖๘	ระบบ	และ	๕)	สบูเตมินำา้ในแหล่งนำา้	๑๘๔	แห่ง 

ใน	๔๕	จังหวัด	ปริมาณนำ้า	๓๖,๘๕๘,๐๗๔	ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑,๑๑๕,๓๓๗	ราย	

	 	 	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้ดำาเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร	 โดยอบรมเกษตรกร

จำานวน	๒๒๐,๕๐๐	คน	ดำาเนนิมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาภยัแล้งและมาตรการเพิม่ขดีความสามารถ 

ภาคการเกษตรผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำาเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง  

“ด�ำเนินมำตรกำรรองรับ

ในพื้นที่วิกฤตน�้ำ 

๑๖ มำตรกำร ช่วยเหลือและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน 

๑.๑๑ ล้ำนรำย”
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27รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว	 ๑,๙๒๒	 ล้านบาท	 ให้แก่เกษตรกรจำานวน	๑๖๒,๕๗๓	 คน	 โครงการสินเชื่อ ๑ ตำาบล  

๑  SME เกษตร เพือ่สร้างความยัง่ยนืของภาคเกษตรไทย	โดยเบกิจ่ายเงนิกูแ้ล้ว	๑๐,๕๑๖	ล้านบาท	ให้แก่	SMEs	

ภาคเกษตรจำานวน	๘,๑๕๑	ราย	โครงการชมุชนปรบัเปลีย่นการผลติสูว้กิฤตภยัแล้งโดยสนบัสนนุสนิเชือ่ไปแล้ว	

๒๖๔	ราย	จำานวน	๑๖.๒๕	ล้านบาท	และดำาเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง 

ปี ๒๕๕๙	 โดยกำาหนดมาตรการขยายระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร	 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ 

เพื่อลงทุนสร้างแหล่งนำ้าสำารอง	 และการบริหารจัดการนำ้าและมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกใหม่	 

ทดแทนผลไม้เดิมหรือเป็นประเภทไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่	วงเงินสินเชื่อจำานวน	๑๒,๖๓๕	ล้านบาท

  ๓.๑.๓ แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยกลไก “ประชารัฐ”	 โดยสำารวจนำ้าต้นทุนที่มีทั้งระบบในเขต

ชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	นำ้าใต้ดินหรือนำ้าบาดาล	และแหล่งนำ้าสำารอง	เพื่อวางแผนจัดสรรนำ้าให้เพียงพอ 

รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำา้อุปโภคบริโภคแก่

ประชาชนจำานวน	๓๒๘	หมูบ้่าน	โดยตัง้เป้าหมายให้มคีรบทกุหมูบ้่านในปี	๒๕๖๐	นอกจากนี	้ได้รณรงค์การใช้นำา้ 

อย่างรู้คุณค่าโดยมีผู้ใช้นำ้าให้ความร่วมมือประหยัดนำ้าได้ตามเกณฑ์เป็นจำานวน	๔๒๘,๘๑๙	ราย	และปริมาณนำ้า 

ที่ใช้ลดลงรวม	 ๘.๙๖	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 	 รวมทั้งขยายวงเงินงบประมาณช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ 

กรณฉีกุเฉนิจากเดมิจงัหวดัละ	๒๐	ล้านบาท	เป็นจงัหวดัละ	๕๐	ล้านบาท	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการใช้จ่ายเงนิ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งรวมถึงภัยแล้ง

  ๓.๑.๔ กำาหนดมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าในภาคอุตสาหกรรม 

แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น	ประกอบด้วย	๑)	ส่งเสริม

ให้โรงงานใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ	 

3Rs	 ๒)	 การใช้ประโยชน์จากนำ้าบาดาลหรือนำ้าใต้ดิน	

และ	 ๓)	 การขอความร่วมมือในการลดการระบาย 

นำา้ทิง้หรอืไม่ระบายนำา้ทิง้ออกนอกโรงงานในช่วงฤดแูล้ง 

มาตรการระยะยาว	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การเพิ่มบ่อ 

กกัเกบ็นำา้สำารองในโรงงาน	และ	๒)	การพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตนำ้าเพื่อการอุตสาหกรรม	อาทิ	นำ้าทะเล	นำ้าทิ้ง

โรงงานสำาหรับจังหวัดในภูมิภาค	โดยได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

การพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำานำ้าทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ทัง้นี	้มสีถานประกอบการเข้าร่วมดำาเนนิการตามมาตรการดงักล่าวแล้ว	๒๒	จงัหวดั	จำานวน	๑๔๔	คน 

คิดเป็นปริมาณนำ้าจำานวน	๑๐๒.๓๕	ล้านล้านลูกบาศก์เมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๙๗,๕๕๐	ไร่	

 ๓.๒ การบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทกุมติทิัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ

  ๓.๒.๑ บริหารจัดการนำ้าตามแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๙)	มีการดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	 

ซึ่งประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	๑)	ยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภค	 

“ด�ำเนินมำตรกำรระยะสั้นและมำตรกำรระยะ

ยำวในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ

ในภำคอุตสำหกรรมครอบคลุม

พื้นที่ ๙๗,๕๕๐ ไร่”
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28 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๒)	 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้า 

เพือ่การผลติ	(เกษตรและอตุสาหกรรม)	๓)	ยทุธศาสตร์

การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	 ๔)	 ยุทธศาสตร  ์

การจัดการคุณภาพนำ้า	๕)	ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพ

ป่าต้นนำ้าทีเ่สือ่มโทรมและป้องกนัการพงัทลายของดนิ 

และ	 ๖)	 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำ้า	 โดยมี 

เป้าหมายและผลการดำาเนินงานดังนี้

	 	 	 	 (๑.๑)	 จั ด ทำ า ร ะ บ บ

ประปาหมู่บ้าน	จำานวน	๗,๔๙๐	แห่ง	ดำาเนินการแล้ว	

๕,๕๘๔	แห่ง	จดัทำาระบบประปาโรงเรยีน/ชมุชน	จำานวน	

๖,๑๓๒	แห่ง	ดำาเนนิการแล้ว	๑,๓๑๔	แห่ง	ได้นำา้	๒๘.๖๗	 

ล้านลูกบาศก์เมตร	 ทั้งนี้	 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ 

คาดว่าจะได้นำ้า	๒๑๔.๘๗	ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 	 	 (๑.๒)	 พฒันาแหล่งนำา้ในเขตชลประทาน	๔,๘๐๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	โดยเพิม่พืน้ที่

ชลประทาน	๘,๗๐๐,๐๐๐	ไร่	ดำาเนินการแล้ว	๗๐๒	ล้านลูกบาศก์เมตร	เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๑,๒๔๑,๑๓๒	ไร่	

และพัฒนาแหล่งนำ้านอกเขตชลประทาน	๑๐,๙๒๐	แห่ง	 ปริมาณนำ้าเป้าหมาย	๒,๓๐๔.๕๑	ล้านลูกบาศก์เมตร	

ดำาเนินการแล้ว	๓,๖๖๕	แห่ง	ได้นำ้า	๔๔๐.๔๔	ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 	 	 (๑.๓)	 ขุดสระนำ้าในไร่นา	 ๓๓๑,๗๕๐	 สระ	 ปริมาณนำ้าเป้าหมาย	 ๓๓๑.๗๕	 

ล้านลูกบาศก์เมตร	ดำาเนินการแล้ว	๑๓๓,๓๑๑	สระ	 ได้นำ้า	 ๑๓๓.๖๓	ล้านลูกบาศก์เมตร	 และพัฒนาแหล่งนำ้า	

๒,๒๒๙	แห่ง	ปริมาณนำ้าเป้าหมาย	๒๙๔.๕๘	ล้านลูกบาศก์เมตร	ดำาเนินการแล้ว	๒,๐๕๔	แห่ง	ได้นำ้า	๒๕๔.๗๐	

ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 	 	 (๑.๔)	 พฒันานำา้บาดาลเพือ่การเกษตร	๑,๐๔๒,๐๕๐	ไร่	๑๘,๕๕๙	แห่ง	ปรมิาณนำา้

เป้าหมาย	๓๑๓.๗๔	ล้านลกูบาศก์เมตร	ดำาเนนิการแล้ว	๑๑๙,๐๕๐	ไร่	๒,๓๑๐	แห่ง	ได้นำา้	๕๗.๘๖	ล้านลกูบาศก์เมตร 

และพัฒนานำ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 ๓,๐๘๖	 แห่ง	 ๑๘๘,๕๓๐	 ไร่	 ปริมาณนำ้าเป้าหมาย	 ๑๐๗.๔๘	 

ล้านลูกบาศก์เมตร	ดำาเนินการแล้ว	๒,๔๔๒	แห่ง	๑๔๙,๑๘๗	ไร่	ได้นำ้า	๑๐๗.๑๙	ล้านลูกบาศก์เมตร

	 	 	 	 (๑.๕)	 ขุดลอกลำานำ้าสายหลัก	 ระยะทาง	 ๘๗๐	 กิโลเมตร	 ดำาเนินการแล้ว	 

๒๔๖.๓๔	กิโลเมตร	และป้องกันนำ้าท่วมชุมชน	๑๘๕	แห่ง	ดำาเนินการแล้ว	๓๐	แห่ง

	 	 	 	 (๑.๖)	 ฟื้นฟูป่า	 ๔,๗๗๐,๐๐๐	 ไร่	 ดำาเนินการแล้ว	 ๑๖๓,๗๑๗	 ไร่	 และป้องกัน 

และลดการพังทลายของพื้นที่	๙,๔๗๕,๐๐๐	ไร่	ดำาเนินการแล้ว	๖๗๕,๐๐๐	ไร่

	 	 	 (๒)	 กำาหนดมาตรการการควบคุมการระบายนำ้าและการจัดสรรนำ้าใน	 ๔	 ประเด็น	 คือ	 

๑)	กรณสีถานการณ์ใกล้เคยีงกบัการคาดการณ์	ต้องควบคมุการระบายนำา้โดยเคร่งครดั	๒)	กรณปีรมิาณนำา้ใช้การได้ 

ตำ่ากว่าที่คาดการณ์	 ต้องพิจารณาปรับลดการใช้นำ้าและควบคุมการจัดสรรนำ้าในแต่ละพื้นที่	 ๓)	 กรณีมีปริมาณ

นำ้าใช้การได้มีมากกว่าที่คาดการณ์เกินกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ให้พิจารณาเพิ่มการระบายนำ้าได้เฉพาะที่จำาเป็น	 และ	 

๔)	กรณีชะลอการส่งนำ้านาปีไปจนถึงเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๙

	 	 	 (๓)	 เตรยีมดำาเนนิการแก้ไขปัญหาภยัแล้งและมาตรการรองรบัในอนาคต	โดยให้ดำาเนนิ

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อเป็นแหล่งนำ้าดิบและจุดรับนำ้าชั่วคราวรองรับวิกฤตนำ้าแล้งปี	 ๒๕๕๙	 

และให้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์การควบคุมและขอความร่วมมือในการใช้นำ้า

“จัดท�ำระบบประปำหมู่บ้ำน 

๕,๕๘๔ แห่ง พัฒนำแหล่งน�้ำ

ในและนอกเขตชลประทำนท�ำให้ได้น�้ำ

เพิ่มขึ้น ๑,๑๔๒.๔๔ 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร

ป้องกันและลดกำรพังทลำยของพื้นที่ 

๖๗๕,๐๐๐ ไร่”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๔)	 ดำาเนินโครงการแผนพัฒนาลุ่มนำ้าห้วยหลวงตอนล่างและดำาเนินโครงการพัฒนา 

การใช้นำ้าโขงเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มนำ้าข้างเคียง

	 	 	 (๕)	 จัดทำาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า	 

(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	รายลุ่มนำ้า	จำานวน	๒๕	ลุ่มนำ้า	โดยอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

	 	 	 (๖)	 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำ้าในลุ ่มนำ้า	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 

และแผนปฏิบัติการ	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

  ๓.๒.๒ อนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งนำ้า	 ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างบูรณาการ 

โดยมีผลการดำาเนินโครงการสำาคัญดังนี้

	 	 	 (๑)	 โครงการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาแหล่งนำ้า	 เป้าหมาย	 ๕๙๒	 โครงการ	 (ยกเลิก

โครงการ	๑๐	โครงการ)	ขณะนี้ดำาเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๔	แห่ง	สามารถกักเก็บนำ้าได้	๒๖.๑๔	ล้านลูกบาศก์เมตร 

เมือ่ดำาเนนิการแล้วเสรจ็คาดว่าจะได้นำา้เกบ็กกัเพิม่ขึน้	๑๔๓.๘๖	ล้านลกูบาศก์เมตร	และประชาชนจะได้รบัประโยชน์ 

๔๑๕,๕๔๑	ครัวเรือน

	 	 	 (๒)	 โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งนำ้าขนาดใหญ่	(ทะเลสาบ	หนอง	บงึ)	เป้าหมาย	๑๙	แห่ง 

ดำาเนนิการแล้ว	๔	แห่ง	เมือ่ดำาเนนิการแล้วเสรจ็จะมพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์	๑๒๔,๐๐๐	ไร่	ประชาชนได้รบัประโยชน์	

๑๙,๒๐๐	ครัวเรือน	ได้นำ้าปริมาณ	๑๗๖.๑	ล้านลูกบาศก์เมตร	

  ๓.๒.๓ บริหารจัดการนำ้าตามแผนการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาล	มีผลการดำาเนินการดังนี้	

	 	 	 (๑)	 นำ้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภค	จำานวน	๑,๑๐๐	แห่ง

	 	 	 (๒)	 นำ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนำ้าดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ	จำานวน	๖๒๕	แห่ง

	 	 	 (๓)	 นำ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	จำานวน	๒,๖๙๔	แห่ง	

	 	 	 (๔)	 จัดทำาบ่อสังเกตการณ์นำ้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อน 

ในแหล่งนำ้าบาดาล	จำานวน	๒๙	แห่ง	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการดำาเนินการ

  ๓.๒.๔ บริหารจัดการนำ้าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน	มีผลการดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (๑)	 บริหารจัดการนำ้าชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้เกษตรกร

ได้รับนำ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	มีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๘๘.๑๑

	 	 	 (๒)	 จัดหาแหล่งนำ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	 ดำาเนินการก่อสร้างระบบชลประทาน 

ขนาดกลาง	 ๘๓	 โครงการ	 ก่อสร้างแหล่งนำ้าและระบบส่งนำ้าขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท	 ๑๗๓	 โครงการ 

มีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๘๔.๑๔
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30 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๓)	 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 โดยการพัฒนาแหล่งนำ้า 

ต่าง	ๆ	มีผลดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๙๒.๖๙

	 	 	 (๔)	 ป้องกันและบรรเทาภัยจากนำ้าในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	 จำานวน	

๐.๙๑	 ล้านไร่	 ด้วยการก่อสร้างทางระบายนำ้าหลาก	 (Floodway)	 ก่อสร้างแนวระบายนำ้าหลากที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศและปริมาณนำ้าที่เกิดขึ้น	 เพื่อบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยแก่เกษตรกร	 

มีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ	๗๒.๔๗

	 	 	 (๕)	 ก่อสร้างโครงการแหล่งนำ้าขนาดใหญ่ต่อเนื่อง	 จำานวน	๙	 โครงการ	 เช่น	 โครงการ

เพิ่มปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา	จังหวัดเชียงใหม่		โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าตาปี–พุมดวง	จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	โครงการเขื่อนทดนำ้าผาจุก	จังหวัดอุตรดิตถ์	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	(แผนระยะที่	๒) 

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โครงการอ่างเก็บนำ้าคลองหลวงรัชชโลทร	

จังหวัดชลบุรี

	 	 	 (๖)	 ก่อสร้างแหล่งนำา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน	๒๐,๐๐๐	บ่อ	รวมทัง้พฒันาแหล่งนำา้

ชุมชน	๕	แห่ง	และพัฒนาแหล่งนำ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า	๑๕๒	แห่ง

	 	 	 (๗)	 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งนำ้าและกระจายนำ้าเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๘	แห่ง	

ในพื้นที่	๑๗	จังหวัด	

	 	 	 (๘)	 ปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	

จำานวน	๑๔	หน่วย	ในพืน้ที	่๑๑	จงัหวดั	ทัง้นี	้ได้ขึน้บนิปฏบิตักิารฝนหลวงเพือ่ให้ความช่วยเหลอืพืน้ทีข่าดแคลนนำ้า 

เพิ่มปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้าที่มีปริมาณนำ้าเก็บกักตำ่า	มีพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑๕๓.๒๔	ล้านไร่

	 	 	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้ 

จัดทำาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และ 

ร่างพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล	พ.ศ.	....	ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

  ๓.๒.๕ จัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลนำ้าเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ	 

“คลงัข้อมลูนำา้และภมูอิากาศแห่งชาต”ิ	ทีส่ามารถเคลือ่นย้ายไปยงัพืน้ทีบ่ญัชาการและประมวลผลได้ทกุสถานการณ์ 

สามารถสนบัสนนุข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ	รวมถงึให้บรกิารข้อมลูนำา้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนือ่งโดยเฉพาะ 

ในภาวะฉุกเฉิน	 นอกจากนี้	 ได้มีการวิเคราะห์และจัดทำารายงานข้อมูลนำ้ารายสัปดาห์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	

www.thaiwater.net
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31รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๒.๖ จดัตัง้ศนูย์บรหิารจดัการนำา้ระดบัจงัหวดั	เพือ่ให้หน่วยงานท้องถิน่มรีะบบข้อมลูสำาหรบั

ติดตามสถานการณ์นำ้าประกอบการวางแผนบริหารจัดการนำ้าในพื้นที่	 สนับสนุนการแจ้งเตือนภัยนำ้าท่วม	 และ

สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากทอ้งถิน่เข้าสูส่่วนกลาง	โดยเริม่ต้นนำาร่อง	๔	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัแพร่	สโุขทยั	พะเยา	

และพิจิตร	เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องนำ้ามาโดยตลอด	

  ๓.๒.๗ พัฒนาระบบข้อมูล	เช่น	เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและ

จัดเก็บข้อมูลวัฏจักรของนำ้าด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มเติม	 ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ข้อมูล	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น	 ออกแบบระบบคลังข้อมูล 

โดยใช้เทคโนโลย	ีBig	Data	เพิม่ประสทิธภิาพระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่คาดการณ์นำา้ท่วมและบรหิารจดัการนำา้ 

ในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา	ลุ่มนำ้ามูล	ลุ่มนำ้าชี	พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์นำ้าท่วมและบริหาร

จัดการนำ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ	และจัดทำาร่างข้อเสนอโครงการ	Science	and	Technology	in	 

Disaster	 Risk	 Resilience	Water	Management	 for	 Sustainable	 Development	 เพื่อวิจัยและพัฒนา 

ฐานข้อมูลในพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขง

  ๓.๒.๘ สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรนำ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยสนบัสนนุให้ชมุชนประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เช่น	เครือ่ง	GPS	แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม	อปุกรณ์

โทรมาตร	 และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการนำ้าของชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและ 

สามารถขยายผลการดำาเนินงานไปยังชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการนำ้า	 โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘	 เกิดชุมชนแม่ข่ายใหม่	๖	ชุมชน	และชุมชนแกนนำา	๔๙	 เครือข่าย	 รวมเป็น	๕๕	 เครือข่าย	 และ 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้คดัเลอืกแม่ข่ายใหม่แล้ว	๕	ชมุชน	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างวางแผนการทำางานร่วมกบัชมุชน 

  ๓.๒.๙ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

นำา้ตำาบล	โดยได้มกีารพฒันาศกัยภาพการใช้งานแผนที่

และจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ	 ทำาให้มี

ข้อมลูแหล่งนำา้ขนาดเลก็ทีถ่กูต้องมากยิง่ขึน้	หน่วยงาน 

ท้องถิ่นสามารถนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาและ

วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าในพื้นที่ของ

ตนเองได้	 ปัจจุบันมีการจัดทำาฐานข้อมูลพื้นฐานนำ้า

ระดับตำาบล	 จำานวน	 ๗๓๒	 ตำาบล	 ในพื้นที่นอกเขต

ชลประทานและพื้นที่เสี่ยงภัยนำ้าท่วมและนำ้าแล้ง 

มหีน่วยงานท้องถิน่นำาข้อมลูไปใช้แล้ว	จำานวน	๓๔๓	ตำาบล 

(ร้อยละ	๔๖.๘๖)	และมีหน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

สามารถนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช ้

ในการสำารวจและวางแผนพัฒนาโครงการแหล่งนำ้าในพื้นที่	จำานวน	๑๒	กลุ่มตำาบล	๑๑๙	หน่วยงาน	ครอบคลุม

พื้นที่	 ๘	 ลุ ่มนำ้า	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๕๙	 มีแผนจัดทำาฐานข้อมูลพื้นฐานนำ้าระดับตำาบล	 จำานวน	 ๕๐๐	 ตำาบล	 

ปัจจุบันได้คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำาเนินงานแล้ว	๕	ลุ่มนำ้า	 ได้แก่	๑)	ลุ่มนำ้าปิง-ลุ่มนำ้าวัง	๒)	ลุ่มนำ้าโขง	๓)	ลุ่มนำ้ามูล	 

๔)	ลุ่มนำ้าทะเลภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก	และ	๕)	ลุ่มนำ้ายมตอนล่าง

 ๓.๓  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

	 	 จากการประเมนิสถานการณ์นำ้าในปี	๒๕๕๙	รฐับาลได้เตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์นำ้า 

โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำา้และการเกษตร	

(องค์การมหาชน)	สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(GISTDA)	กรมชลประทาน	กรมทรพัยากรนำา้ 

“พัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศน�้ำ 

ต�ำบล เพื่อให้หน่วยงำนท้องถิ่น

มีข้อมูลแหล่งน�้ำขนำดเล็กที่ถูกต้อง

น�ำไปใช้แก้ไขปัญหำและวำงแผน

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ในพื้นที่ของตนเองได้”
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32 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยติดตามปริมาณนำ้าในแหล่งนำ้า	 

จัดทำาคาดการณ์สถานการณ์นำ้าทั้งกรณีที่มีพายุและกรณีไม่มีพายุ	การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยนำ้าท่วม	การเตรียม 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงผ่าน 

ช่องทางต่าง	 ๆ	 ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์นำ้า	 ตลอดจนการบริหารจัดการนำ้าที่รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญ	 

โดยระบุพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดนำา้ท่วม	 การพิจารณาจัดหาพื้นที่รับนำา้	 (แก้มลิงธรรมชาติ)	 แนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหานำา้ท่วมในพืน้ทีช่มุชน	พืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีร่าชการ	และมาตรการช่วยเหลอืของภาครฐัเมือ่เกดิ

นำา้ท่วม	นอกจากนี	้ได้กำาหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยับรเิวณพืน้ทีฝ่ั่งซ้ายของคลองชยันาท-ป่าสกั	 

ทั้งในส่วนของการพร่องนำ้าในคลองชัยนาท-ป่าสัก	 การพร่องนำ้าเหนือเขื่อนพระรามหกเพื่อรองรับการระบายนำ้า

จากด้านเหนือนำ้า	และการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบนำ้าในพื้นที่

 ๓.๔ การแก้ปัญหาผักตบชวา

	 	 จากการที่ผักตบชวาและวัชพืชในนำา้เป็นสาเหตุสำาคัญประการหนึ่งของปัญหาอุทกภัย	 ก่อให้เกิด 

การตืน้เขนิ	เน่าเสยี	รวมทัง้เป็นอปุสรรคต่อการสญัจรทางนำ้าและบดบงัทศันยีภาพของแหล่งนำ้า	รฐับาลได้สำารวจ

ปริมาณผักตบชวาทั่วประเทศเมื่อต้นปี	 ๒๕๕๙	 มีปริมาณ	๖.๑๙	 ล้านตัน	 ทั้งนี้	 ได้ขจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า	 

๓.๖	 ล้านตัน	 พร้อมทั้งเห็นชอบแนวทางสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา	 ๔	 แนวทาง	 ประกอบด้วย	 

๑)	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ้างคนเกบ็ซึง่จะเป็นการกระจายรายได้สูช่มุชน	๒)	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวา	 ๓)	 นำาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์	 เช่น	 ทำาเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรหรือไปถมดิน 

เพือ่ปรบัปรงุสภาพดนิและการจกัสาน	และ	๔)	ให้ส่วนราชการ	สถาบนัอดุมศกึษา	และภาคเอกชนร่วมกนัทำาวจิยั 

เกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากผกัตบชวาและการพจิารณาใช้สารอนิทรย์ี	จลุนิทรย์ีชวีภาพ	ในการกำาจดั

ผักตบชวา

๔.	 การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

	 ในปี	 ๒๕๕๘	ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้จำานวน	 ๑๐๒.๔	 ล้านไร่	 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากการถูกบุกรุก 

และใช้ประโยชน์อย่างผดิกฎหมาย	ดงันัน้	รฐับาลจงึมนีโยบายทีจ่ะยดึคนืพืน้ทีป่่าจากกลุม่นายทนุผูบ้กุรกุอย่างจรงิจงั 

เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศโดยใช้มาตรการผ่อนผันและจัดระเบียบเพื่อไม่ให้ประชาชน

ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ	 ยึดหลักให้คนอยู่ร่วมกันกับผืนป่า	 ร่วมใจกันฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 

ที่กลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น	 ให้กลับมาเป็นป่าต้นนำ้า	 สร้างความชุ่มชื้น	 และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	

โดยมีการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

“ต้นปี ๒๕๕๙ มีปริมำณ

ผักตบชวำทั่วประเทศ 

๖.๑๙ ล้ำนตัน ได้ขจัด

ไปแล้วกว่ำ ๓.๖ ล้ำนตัน”
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33รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประเภทคดี ผลการดำาเนินการ

คดีบุกรุกพื้นที่ป่า ๔,๕๑๔	คดี

•	ผู้ต้องหา ๙๕๙	คน

•	พื้นที่ถูกบุกรุก ๑๒๒,๘๒๘	ไร่

คดีทำาไม้ ๔,๒๗๔	คดี

•	ผู้ต้องหา ๑,๙๘๗	คน

•	ไม้ของกลาง ๑๘๓,๔๙๐	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม

•	ปริมาตรไม้ ๑๐,๓๖๗	ลูกบาศก์เมตร

คดีไม้พะยูง ๕๘๘	คดี

•	ผู้ต้องหา ๖๒๗	คน

•	ไม้ของกลาง ๘,๓๒๕	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม

•	ปริมาตรไม้ ๒๘๒	ลูกบาศก์เมตร

•	มูลค่าโดยเฉลี่ย ๑๔๐,๘๗๒,๕๕๐	บาท

คดีสัตว์ป่า ๕๑๕	คดี

•	ผู้ต้องหา ๕๖๒	คน

•	สัตว์ป่าของกลาง ๑๒,๓๕๓	ตัว

•	ซากสัตว์ป่าของกลาง ๑,๐๘๒	ซาก

•	นำ้าหนัก ๒,๘๗๐	กิโลกรัม

คดีลักลอบลากอวน/ทำาประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร ๒๙	คดี

•	ผู้ต้องหา ๘๘	คน

 ๔.๑ การดำาเนินงานตามแผนแม่บทการทำาลายทรัพยากรป่าไม ้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ  

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  ๔.๑.๑ ป้องกันการลักลอบกระทำาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต	ิ โดยจัดทำาแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการลักลอบตัดไม้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง

และไม้มีค่า	 ครอบคลุมมาตรการ	 ๗	 ด้าน	 ได้แก่	 

ด้านการป้องกนัไม่ให้มกีารลกัลอบตดัไม้	ด้านการสกดักัน้ 

ไ ม ่ ใ ห ้ มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ย ้ า ย ไ ม ้ ที่ ถู ก ลั ก ล อบตั ด	 

ด้านการดำาเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด 

ด้านการข่าวและการปฏบิตักิารข่าวสาร	ด้านการส่งเสรมิ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน	ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 และด้านการเตรียม 

ความพร้อมสำาหรับสถานการณ์เร่งด่วน	 ทั้งนี้	 มีผล 

การดำาเนินคดี	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘-ปัจจุบัน	

ดังนี้

“จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน

กำรลักลอบตัดไม้พะยูง

และไม้มีค่ำ ครอบคลุมมำตรกำร 

๗ ด้ำน”
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34 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ในส่วนของกรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 เพื่อก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ในลกัษณะรสีอร์ท	ร้านอาหาร	และร้านค้า	เพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิ	ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์ทีด่นิผดิวตัถปุระสงค์นัน้	

รัฐบาลได้เร่งรัดสำารวจรีสอร์ท	๙๕	แห่ง	พื้นที่	๑,๐๐๐	ไร่	คัดกรองผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินภูทับเบิก	ออกแบบ

แผนผงัการใช้ทีด่นิ	(Master	Plan)	สำารวจทำาผงัภาพรวมทัง้หมดของทีด่นิจำานวน	๔.๗	หมืน่ไร่เศษ	และได้รือ้ถอน

ทำาลายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม	

 ๔.๒ การจดัการป่าต้นนำา้เสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชนั (เขาหวัโล้น)	มผีลการดำาเนนิการในแต่ละระยะ	ดงันี้ 

  ๔.๒.๑ ระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

มีเป้าหมายดำาเนินการในพื้นที่	๒	จังหวัด	คือ	จังหวัด

เชียงใหม่	เนื้อที่รวม	๑๓๔,๑๗๓	ไร่	(ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่แจ่ม	 อำาเภอแม่แจ่ม	 เนื้อที่	 ๑๑๖,๖๗๓	 ไร่	 

และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา	 เนื้อที่	 ๑๗,๕๐๐	 ไร่)	

และจังหวัดน่าน	 เนื้อที่รวม	๒๖๖,๕๘๘	 ไร่	 (ป่าสงวน

แห่งชาติป่านำ้ายาว	 นำ้าสวด	 อำาเภอท่าวังผา	 เนื้อที่	

๒๕๘,๐๘๘	 ไร่	 และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน	 เนื้อที่	

๘,๕๐๐	ไร่)		ปัจจุบันได้ดำาเนินการสร้างความเข้าใจกับ

ชมุชนในพืน้ทีน่ำาร่อง	จงัหวดัเชยีงใหม่และน่าน	สำารวจ

พืน้ทีถ่อืครองในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	๑๔๓,๓๕๐.๕๖	ไร่ 

และจงัหวดัน่าน	๕,๘๖๕	ไร่	และอยูร่ะหว่างเตรยีมฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ	๓	แปลง	เนือ้ที	่๒,๓๓๗	ไร่	ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน 

และเตรียมจัดตั้งป่าชุมชน	๒	 แห่ง	 รวม	 ๑๔	 แปลง	 เนื้อที่	 ๓,๑๓๖	 ไร่	 ในอำาเภอบัวใหญ่	 และอำาเภอท่าวังผา 

พื้นที่ปฏิบัติการ (AO)
การดำาเนินงานในภาพรวม

แผนดำาเนินการ (ไร่) ผลดำาเนินการ (ไร่) ร้อยละ

AO1 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการดำาเนินคดี

กับผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

๗๑,๐๖๒.๕๒ ๓๕,๗๐๘.๕๗ ๕๐.๒๔

AO2 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความ

ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว

๒๒๐,๒๗๓.๕๑ ๑๕๘,๒๐๕.๔๐ ๗๑.๘๒

AO3 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบ 

แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ

๔,๔๕๒,๘๘๕.๑๗ ๔๖๗,๕๗๗.๗๖ ๑๐.๕๐

AO4 พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา ๑๐๓,๗๘๔,๙๙๓.๑๖ ๑๐๓,๗๘๔,๙๙๓.๑๖ ๑๐๐.๐๐

รวม ๑๐๘,๕๒๙,๒๑๔.๓๖ ๑๐๔,๔๔๖,๔๘๔.๘๙ ๙๖.๒๓

  ๔.๑.๒ ป ้ องกันและปราบปราม 

การลักลอบบุกรุกพื้นที่

	 	 	 รฐับาลได้กำาหนดพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

(Area	 of	 Operation:	 AO)	 และมาตรการในพื้นที่	 

๔	 พื้นที่	 รวม	 ๑๐๘,๕๒๙,๒๑๔.๓๖	 ไร่	 โดยมีผล 

การปฏิบัติงาน	จำานวน	๑๐๔,๔๔๖,๔๘๔.๘๙	ไร่	ดังนี้

“ก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติกำร 

(Area of Operation: AO) 

และมำตรกำรป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ใน 

๔ พื้นที่ ๑๐๘.๕๒ ล้ำนไร่”

“ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำร

ป่ำต้นน�้ำเสื่อมสภำพบนพื้นที่

สูงชัน (เขำหัวโล้น) ในเชียงใหม่

และน่ำน รวม ๔ แสนไร่

 ได้ส�ำรวจพื้นที่แล้ว ๑.๔ แสนไร่”
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35รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จังหวัดน่าน	 นอกจากนั้น	 ได้มีการแต่งตั้งคณะทำางาน

สำารวจพื้นที่ที่จะขอคืนพื้นที่ป่า	ระยะที่	๑	และ	๒	ด้วย

  ๔.๒.๒ ระยะกลาง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙  

มเีป้าหมายดำาเนนิการใน	๑๓	จงัหวดั	ปัจจบุนัได้ดำาเนนิการ 

จัดทำาฐานข้อมูลพื้นที่ใน	๑๓	จังหวัด	๙๕	พื้นที่อนุรักษ์

  ๔.๒.๓ ระยะยาว ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๘ 

มเีป้าหมายดำาเนนิการในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีเ่หลอืทัง้หมด	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำาแผนที่จำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (Watershed	 profile)	 ในลุ่มนำ้าย่อย	 

๗๐	ลุ่มนำ้า

 ๔.๓ การทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา

	 	 รัฐบาลได้กำาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา  

โดยมีผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ฯ	 จำานวน	๑๖๖,๑๒๓.๙๙	 ไร่	 (เป้าหมายจำานวน	

๓๒๐,๐๐๐	 ไร่)	 คาดว่าการดำาเนินงานดังกล่าวจะหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้แบบเป็นขบวนการ	 ลดอัตรา 

การสูญเสียพื้นที่ป่า	 ลดปริมาณนำ้ายางพาราประมาณร้อยละ	๒๐	 อันจะส่งผลให้ราคายางดีขึ้น	 และได้พื้นที่ป่า

กลับมาฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจำานวน	๑.๕	ล้านไร่	ต่อไป

       

 ๔.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 

ในการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ	รวม	๒๑,๘๕๐	หมู่บ้าน	พื้นที่ประมาณ	๑๐	ล้านไร่	ทั้งนี้	ได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 

รวมทั้งสิ้น	๙,๘๑๔	หมู่บ้าน	พื้นที่ประมาณ	๔.๖	ล้านไร่	โดยมกีารดแูลรกัษาป่าในรปูแบบของเครอืข่ายป่าชมุชน

ทั่วประเทศ	 ชุมชนจะตั้งกฎกติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม	้ และเป็นการดูแลรักษา 

ความหลากหลายทางชวีภาพ	การสร้างแหล่งศกึษาเรยีนรู้

ทางธรรมชาต	ิรวมทัง้การอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่	ทำาให้

ประชาชนได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การเพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วเชงินเิวศ	และการอยูอ่าศยั 

ในสภาพป ่าที่ คงความสมบูรณ ์ 	 ตลอดจนเกิด 

ความภาคภูมิใจและความหวงแหนจากการมีส่วนร่วม 

ในการฟื้นฟู	 พัฒนา	 และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแล

ของตนเอง

“จัดตั้งป่ำชุมชนใน ๙,๘๑๔ 

หมู่บ้ำน ๔.๖ ล้ำนไร่ จำกเป้ำหมำย 

๒๑,๘๕๐ หมู่บ้ำน ๑๐ ล้ำนไร่”

“ทวงคืนพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุก 

ปลูกยำงพำรำ ๑.๖๖ แสนไร่ 

จำกเป้ำหมำย ๓.๒ แสนไร่”
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36 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๕ การบรูณาการเครอืข่ายอาสาสมคัรด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(ทสม.) 

โดยจดักลุม่และกำาหนดเครอืข่ายตามประเภทและความรนุแรงของปัญหาในพืน้ที่	ครอบคลมุทกุอายขุองเครอืข่าย	

รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครอย่างชัดเจน	 โดยปัจจุบันมีจำานวน	 ทสม.	 

ทั้งสิ้น	 ๑๔๕,๘๐๓	คน	 และได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทะเบียน	ทสม.	 เพื่อรองรับอาสาสมัครที่หลากหลาย 

และมีจำานวนมากขึ้น	 รวมทั้งได้ออกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัคร 

พทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางานของเครอืข่าย	ทสม.	

พร้อมทัง้จดัทำาหลกัสตูรการฝึกอบรมและกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ถ่ายทอดให้แก่เครอืข่าย	ทสม.	ต่อไป 

๕.	 การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยี

อันตราย

	 ปัญหาขยะมลูฝอยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวตามจำานวน

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้	การขยายการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม 

และเทคโนโลย	ีส่งผลให้ประเทศไทยมขียะตกค้างสะสม	

จำานวน	๓๐.๔๙	ล้านตนั	รฐับาลได้เลง็เหน็ถงึความสำาคญั 

เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	จงึกำาหนดแนวทาง

การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	โดยผลกัดนั 

ให้เป็นวาระแห่งชาต	ิและได้ดำาเนนิการตาม	Road	Map 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 โดยมุ่งกำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย 

ในพืน้ทีว่กิฤต	ิ(ขยะมลูฝอยเก่า)	สร้างรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสม	(ขยะมลูฝอยใหม่) 

เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง	 จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม	 และกำาจัดโดยเทคโนโลย ี

แบบผสมผสานเน้นการแปรรปูเป็นพลงังาน	หรอืทำาให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	วางระเบยีบ	มาตรการการบรหิารจดัการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน	 (ให้ความรู้ประชาชนและ 

บงัคบัใช้กฎหมาย)	รวมทัง้ได้จดัทำาแผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ	 (๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙)	 เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ 

ขยะมลูฝอยของประเทศให้เป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้	และได้บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมจดัทำา 

แผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” 

ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)	 ภายใต้

แผนแม ่บทดังกล ่าวโดยมุ ่ ง เน ้น 

การลดปริมาณขยะ	การคัดแยกขยะ

ที่ครัวเรือน	สถานที่ราชการ	สถานที ่

สาธารณะ	 และสถานประกอบการ 

รวมทั้ งการเก็บและขนขยะที่ มี

ประสิทธิภาพ	 และการจัดการขยะ 

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

“จัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำร

จัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และแผนปฏบิตักิำร 

“ประเทศไทย ไร้ขยะ” โดยมเีป้ำหมำยลดปรมิำณ

ขยะมลูฝอยลงร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๐”
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37รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การกำาจัดขยะตกค้างสะสม เป้าหมาย กำาจัดไปแล้ว คงเหลือ

๑)	ขยะมูลฝอยตกค้าง	๖	จังหวัดวิกฤต

(จังหวัดนครปฐม	ปทุมธานี	

พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	

สมุทรปราการ	และสระบุรี)

๑๑.๐๔ ๑๐.๒๑ ๐.๘๓

๒)	ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที ่

ส่วนที่เหลือ

๑๙.๔๕ ๑๒.๒๘ ๗.๑๗

ทั้งนี้	 ในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นโครงการต้นแบบ

ในการกำาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล	 (Sanitary	 Landfill)	 ในพื้นที่ราชพัสดุ	

สามารถกำาจดัขยะมลูฝอยทีต่กค้างในพืน้ทีไ่ด้	ประมาณ	

๒.๓	 แสนตัน	 รวมทั้งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 

วันละ	 ๑๔๐	 ตัน	 สามารถใช้งานได้ถึง	 ๑๔	 ปี	 และ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย	ประกอบด้วย	ระบบ

กำาจัดขยะด้วยเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง	 (Refuse	

Derived	 Fuel:	 RDF	 Plant)	 ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	จำานวน	๑๔	จงัหวดั	และการก่อสร้างระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากการกำาจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเผา

 ๕.๒ การปฏริปูกฎหมายและระบบการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ

	 	 รัฐบาลได้มุ่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของ

ประเทศ	โดยปรบัปรงุกฎหมาย	ระเบยีบ	และหลกัเกณฑ์ 

ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีต	ิ(๑๒	มกราคม	๒๕๕๙) 

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยมีหลักการเป็นการกำาหนดอำานาจ

หน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น	 กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 และเสนอ 

ขอตั้งงบประมาณด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 ๕.๑ การกำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

	 	 รัฐบาลได้กำาจัดขยะตกค้างสะสมซึ่งเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 อย่างต่อเนื่องแล้วจำานวน	 

๒๒.๔๙	ล้านตัน	คงเหลือจำานวน	๘	ล้านตัน	โดยแบ่งเป็น
หน่วย	:	ล้านตัน

“ก�ำจัดขยะมูลฝอย

ตกค้ำงสะสม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 

อย่ำงต่อเนื่อง ๒๒.๔๙ ล้ำนตัน 

คงเหลือ ๘ ล้ำนตัน”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

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

 ๕.๓ การนำาหลกัการประชารฐัมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

	 	 รฐับาลได้ดำาเนนิโครงการจงัหวดัสะอาด 

“3Rs-ประชารัฐ”	 มุ ่งเน้นดำาเนินการลดปริมาณ 

การผลติขยะจากการบรโิภคน้อยลง	(Reduce)	การใช้ซำา้ 

นำากลบัมาใช้ใหม่อย่างคุม้ค่า	(Reuse)	และการแปรรปู 

เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน	 (Recycle)	 โดย 

ยดึหลกัการดำาเนนิงานแบบ	“ประชารฐั”	เน้นการมส่ีวนร่วม 

ของภาคราชการ	ภาคเอกชน	ภาคการศกึษา	ภาคศาสนา 

และภาคประชาชน/ประชาสังคม	 ช่วยกันลด	 คัดแยก 

ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง	 รวมทั้ง

ดำาเนินโครงการ	 “รวมพลังสร้างวินัย	 ลดการใช้ถุงพลาสติก”	 โดยรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในวันพุธ 

ซึ่งมีเป้าหมายให้ได้	 ๘๘	ล้านใบ	 ในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๕๙	และกำาหนดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ที่เหมาะสม	 จำานวน	 ๙๗	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ได้ดำาเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ	 “ประเทศไทยไร้ขยะ”	 

ตามแนวทาง	 “ประชารัฐ”	 ระยะ	 ๕	 ปี	 โดยให้ทุกหมู่บ้านมีศูนย์เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนและ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๖.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 รัฐบาลได้กำาหนดมาตรการในการจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศในด้าน 

การป้องกัน	การปราบปราม	และการบำาบัดฟื้นฟู	ดังนี้

 ๖.๑ การป้องกันปัญหายาเสพติด

  ๖.๑.๑ รณรงค์ส่งเสริมในสถานประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน	 โดยสร้างความตระหนัก

และเจตคตทิีด่ใีนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	รวมถงึสนบัสนนุและพฒันาสถานประกอบกจิการให้เข้าสู ่

ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามข้อกำาหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

“ด�ำเนินโครงกำรจังหวัดสะอำด 

“3Rs-ประชำรัฐ” เพื่อลดกำร

ผลิตขยะจำกกำรบริโภค (Reduce) 

กำรใช้ซ�้ำ น�ำกลับมำใช้ใหม่ (Reuse) 

และกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ 

(Recycle)”
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39รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ	(มยส.)	ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและสามารถธำารงรกัษาระบบการจดัการ

ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์	 มยส.	 

จำานวน	๔๐๐	แห่ง	และผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว	จำานวน	๒,๑๒๔	แห่ง	มีลูกจ้างเกี่ยวข้องรวม	๑๖๔,๘๐๕	คน	

นอกจากนี	้ ได้เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ก่บคุลากรและเจ้าหน้าทีใ่ห้สามารถนำาความรูไ้ปส่งเสรมิให้สถานประกอบกจิการ

สามารถจดัทำาระบบการจดัการด้านยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการได้อย่างถกูต้องต่อไป	จำานวน	๒๑,๑๑๖	แห่ง 

มีลูกจ้างเกี่ยวข้องจำานวน	๑,๔๖๕,๑๗๖	คน

  ๖.๑.๒ สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย	โดยผลิตสื่อ	“เล่นล้อมรัก”	จำานวน	๑๕๐,๐๐๐	ชุด	และ	

จัดส่งชุดการเล่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษา	และสำานักงานท้องถิ่นจังหวัด	๗๖	จังหวัด	แจกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาล

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำานวน	๕๒,๙๔๓	แห่ง

  ๖.๑.๓ จดักจิกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	๗,๘๗๓	แห่ง	นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑-๖	ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	๒,๗๕๑,๘๘๗	คน

  ๖.๑.๔	 เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งจำานวน	

๘๑,๙๐๕	หมู่บ้าน/ชุมชน	 ตามโครงการ	“ประชารัฐ

ร่วมใจ สร้างหมูบ้่านชมุชนมัน่คงปลอดภยัยาเสพตดิ 

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐”	 โดยจำาแนกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน 

ทีม่ปัีญหามาก	๗,๗๔๓	แห่ง		ปัญหาปานกลาง	๖,๓๘๓	แห่ง 

และปัญหาน้อย	๖๗,๗๗๙	แห่ง	นอกจากนี้	ได้ดำาเนิน 

นโยบาย	 “หน ้าบ ้านปลอดภัย”	 โดยใช ้กลไก 

ชดุปฏบิตักิารประจำาตำาบล	(ชปต.)	ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีม่ภีารกจิ 

สร้างสังคมให้ปลอดภัยยาเสพติด	และเน้นการคัดแยก

กลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิออกมาอย่างชดัเจน

  ๖.๑.๕ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ยาเสพติด	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ	 (๑๒	 เมษายน	 ๒๕๕๙)	 อนุมัติหลักการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ขณะนี้อยู ่ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ก่อนออกเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับต่อไปในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยมีสาระสำาคัญเป็นการนำากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ๗	 ฉบับ	 จัดทำาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด	 โดยแบ่งแยกบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติดออกเป็นกลุ ่ม	 (เหยื่อ-แรงงาน-นักค้า

รายสำาคัญ)	 เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพทนัต่อสภาพการเปลีย่นแปลงของปัญหา

ในปัจจบุนั	รวมทัง้จดัตัง้กองทนุป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน	 ปราบปราม 

บำาบดัรกัษา	ช่วยเหลอืฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิและเยยีวยา	

ตลอดจนกำาหนดกลไกและกระบวนการในการรักษา	

การบำาบัดพื้นฟู	 และการติดตามช่วยเหลือ	 ให้มี 

ความเหมาะสม

“จัดท�ำร่ำงประมวลกฎหมำย

ยำเสพติด และจัดตั้ง

กองทุนป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด”
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40 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๖.๑.๖ จัดประชุมระดับรัฐมนตรี 

แผนปฏบิตักิารแม่โขงปลอดภยั ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี 

(๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมยีนมา	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	สาธารณรฐั 

สังคมนิยมเวียดนาม	 และประเทศไทย	 มีผู ้ร ่วม

สงัเกตการณ์	๒	หน่วยงาน	คอื	สำานกังานพทิกัษ์เขตแดน 

แห่งออสเตรเลยี	(ABF)	และสำานกังานป้องกนัยาเสพตดิ 

และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime:	 UNODC)	 	 เพื่อหารือและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการแม่นำ้าโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ	ระยะ	๓	ปี	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

 ๖.๒ การปราบปรามยาเสพติด

  ๖.๒.๑ ผลการจับกุมคดียาเสพติด (ภาพรวม) 

รายการ ผลการดำาเนินงานสะสม

๑) คดียาเสพติดภาพรวม

 -	 คดี ๑๘๖,๗๕๐	คดี

 -	 ผู้ต้องหา ๒๐๘,๕๖๒	คน

๒) คดีฐานความผิดสมคบ/สนับสนุน

 -	 คดี ๖๙๕	คดี

 -	 ผู้ต้องหา ๑,๙๑๔	คน

๓) ของกลางคดียาเสพติด

 -	 ยาบ้า ๗๔,๙๖๐,๙๒๒.๐๗	เม็ด

 -	 เฮโรอีน ๑๑๐.๑๗	กิโลกรัม

 -	 ไอซ์ ๒,๕๔๐.๙๘	กิโลกรัม

 -	 กัญชา ๗,๕๒๒.๔๐		กิโลกรัม

ที่มา	:	สำานักงาน	ป.ป.ส.	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙

“จับกุมคดียำเสพติด 

๑๘๖,๗๕๐ คดี 

มีผู้ต้องหำ ๒๐๘,๕๖๒ คน”
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41รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๖.๒.๒ ยดึและอายดัทรพัย์สนิคดยีาเสพตดิ	๑,๗๓๐	ราย	มลูค่าทรพัย์สนิ	๑,๐๙๓.๖๖	ล้านบาท	

การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษปรับ	๖๐๙	ราย	มูลค่าทรัพย์สิน	๕๒.๔๕	ล้านบาท

  ๖.๒.๓ ดำาเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 โดยผ่าน 

สายด่วน	๑๓๘๖	ตู้	 ปณ	๑๒๓	 และทางเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พบการร้องเรียนจำานวน	 ๒๔๔	 คน	 และได้ดำาเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

จำานวน	๖๔	คน

  ๖.๒.๔ ปิดล้อมและตรวจค้นในเรอืนจำาทกุเรอืนจำาอย่างน้อยวนัละ	๑	ครัง้	สามารถยดึของกลาง 

ได้ดังนี้

ของกลาง ผลการดำาเนินงานสะสม

๑)	โทรศัพท์ ๖๔๘	เครื่อง

๒)	ซิมการ์ด ๖๕๙	ใบ

๓)	ยาบ้า ๒,๘๔๐	เม็ด

๔)	ไอซ์ ๑๗๑.๔๒	กรัม

๕)	กัญชา ๑.๒	กรัม

  ๖.๒.๕ สกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตตาม 

“แผนปฏิบัติการแม่นำ้าโขงปลอดภัย”	โดยความร่วมมือ	๖	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	และประเทศไทย	สามารถยึดของกลางประกอบด้วย	ยาบ้าจำานวน	๑๒๘	ล้านเม็ด	ไอซ์จำานวน	๑,๔๕๐	

กิโลกรัม	 เฮโรอีนจำานวน	๕๘๔	 กิโลกรัม	 และกัญชาจำานวน	๕,๖๗๑	 กิโลกรัม	 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่ประสบ

ผลสำาเร็จและได้รับการยกย่องจากสำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	Office	 on	 Drugs	 and	 Crime:	 UNODC)	 ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่นำาไปสู ่

การปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง	และจะนำาไปเสนอในที่ประชุมระดับโลกเพื่อเป็นแบบอย่างกับภูมิภาคอื่น	ๆ	

	 	 นอกจากนี้	 ไทยยังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติในการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน 

ตามแนวทาง	“ศาสตร์ของพระราชา”	และยงัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุนานาชาติ	“International	Conference 

on	 Alternative	 Development	 2:	 ICAD	 2”	 ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อย่างยั่งยืน	และได้ผลักดันสู่เวทีโลกผ่านการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 

๒๐๑๖	หรือ	 The	United	 Nations	 General	 Assembly	 Special	 Session	 on	 Drugs:	 UNGASS	 2016	 

ณ	สหรัฐอเมริกา
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42 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๖.๓ การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดและการบำาบัดฟื้นฟู

  ๖.๓.๑ เน้นการบำาบดัรกัษาทกุระบบให้มมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ผูผ่้านการบำาบดัรกัษา 

สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข	 และไม่กลับไปเสพซำ้า	 รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด 

รายใหม่	โดยใช้แนวคิดของการใช้ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต	(Executive	Function:	EF)	 

ในกลุม่ทีย่งัไม่เคยใช้ยาเสพตดิไม่เกดิการทดลองยาเสพตดิและการฝึกปฏเิสธการเสพยาเสพตดิในทีส่ดุ	(Just	Say	No) 

โดยมีผลการบำาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	 (ภาพรวม)	 จำานวน	 ๑๓๑,๖๙๔	 คน	 รวมทั้งติดตามผู้ผ่านการบำาบัด 

จำานวน	๘๗,๓๖๘	คน

การบำาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการดำาเนินงานสะสม (คน)

๑)	ระบบสมัครใจ ๗๕,๑๑๐

๒)	ระบบบังคับบำาบัด ๔๕,๒๗๗

๓)	ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ๑๑,๓๐๗

รวม ๑๓๑,๖๙๔

  ๖.๓.๒ สำารวจคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยงจำานวน	 ๑๒๓,๓๘๘	 คน	 กลุ่มเสพจำานวน	

๑๑,๑๗๙	คน	กลุ่มค้าจำานวน	๑๗๒	คน	โดยจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำาหรับกลุ่มเสี่ยงจำานวน	๕๙,๕๘๑	คน 

มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำาหรับกลุ่มเสพจำานวน	 ๒,๗๙๗	 คน	 ใช้จิตสังคมบำาบัดในโรงเรียนจำานวน	

๒,๗๙๔	คน	และส่งต่อเข้ารับการบำาบัด	จำานวน	๑,๔๐๗	คน

  ๖.๓.๓ แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย

ระดับปัญหายาเสพติด
ผลการดำาเนินงานสะสม

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

๑)	ปัญหามาก ๖,๐๙๒

๒)	ปัญหาปานกลาง ๔,๔๗๗

๓)	ปัญหาน้อย ๑๒,๑๖๑

๔)	ไม่มีปัญหา ๓๖,๒๙๑

รวม ๕๙,๐๒๑

“บ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด 

๑๓๑,๖๙๔ คน และติดตำม

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด ๘๗,๓๖๘ คน”
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43รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 จากการที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสำาคัญในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย 

เพือ่จดัการปัญหายาเสพตดิอย่างเข้มงวด	ทำาให้กลุม่นกัค้ายาเสพตดิยตุบิทบาทและชะลอการเคลือ่นไหว	ส่งผลถงึ

การลดอปุสงค์และอปุทานด้านยาเสพตดิ	ประชาชนมคีวามมัน่ใจและเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการแจ้งเบาะแสให้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น	 ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการดำาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย

การปฏิบัติหน้าที่ออกมาบังคับใช้	 และจากการสำารวจความพึงพอใจของประชาชนในรอบ	 ๖	 เดือนแรก 

ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อผลการดำาเนนิงานโดยรวมของรฐับาลในการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด	ร้อยละ	๙๗.๓๐

๗.	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญแก่การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง	 

โดยกำาหนดให้ปี	 ๒๕๕๙	 เป็น	 “ปีแห่งธรรมาภิบาล”	 

และให้ทุกส่วนราชการประกาศใช้หลักธรรมาภิบาล 

ในการดำาเนินภารกิจสำาคัญของหน่วยงาน	 การดำาเนิน 

นโยบายอย่างต่อเนือ่งดงักล่าวส่งผลให้ไทยได้รบัการจดั

อนัดบัความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐดีขึ้นจาก 

อนัดบัที	่๕๗	ในปี	๒๕๕๗	มาเป็นอนัดบัที	่๒๕	ในปี	๒๕๕๙	 

ได้รบัการจดัอนัดบัดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ	(Corruption 

Perceptions	 Index:	 CPI)	 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทุกปี	โดยในปี	๒๕๕๖	ไทยอยู่อันดับที่	๑๐๒	แต่ต่อมา 

ในปี	 ๒๕๕๘	 ไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่	 ๗๖	 สถาบันและองค์กรต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	

ได้ประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยว่าดีที่สุดในรอบ	๖	 ปี	 และมีความโปร่งใสดีที่สุดในรอบ	๑๐	ปี	 ทั้งนี้	 

ได้ดำาเนินนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องสำาคัญ	ดังนี้

 ๗.๑ การจัดทำากฎหมายและกำาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

	 	 รฐับาลได้ให้ความสำาคญัแก่การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนั	โดยได้จดัทำากฎหมาย

และกำาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหลายประการ	ดังนี้

  ๗.๑.๑ ปรบัปรงุการพจิารณาคดเีป็นไป 

โดยรวดเร็ว	 โดยการกำาหนดวิธีพิจารณาคดีทุจริต 

และประพฤตมิชิอบขึน้มาเป็นการเฉพาะ	การใช้ระบบ

การไต่สวน	 การพิจารณาคดีของศาลที่มีความรวดเร็ว	

เสมอภาค	 และเป็นธรรม	 ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสิทธ ิ

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดี

  ๗.๑.๒ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

มาตรการในการดำาเนินคดีปราบปรามการทุจริต 

โดยการไม่นับอายุความกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลย

คดีทุจริตหลบหนี	 ซึ่งจะทำาให้ปัญหาคดีขาดอายุความ 

หมดสิ้นไป

“ไทยได้รับกำรจัดอันดับ

ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน

ภำครัฐดีขึ้นจำกอันดับที่ ๕๗ 

ในปี ๒๕๕๗ มำเป็น

อันดับที่ ๒๕ ในปี ๒๕๕๙”

“จัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลำง 

เปิดท�ำกำรเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙”
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44 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๗.๑.๓ เพิ่มโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	 เป็นมาตรการป้องปรามที่จะทำาให้ผู้กระทำา 

ความผิดเกรงกลัวโทษที่มีความรุนแรง	ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ๗.๑.๔ สร้างมาตรการริบทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตไม่ว ่าผู ้กระทำาจะได้ทำาการโอน	

เปลี่ยนแปลง	หลบเร้นหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปในทางใด

  ๗.๑.๕ จดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ	เป็นการยกระดบัหน่วยงานด้านการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต	 ให้มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและทำาให้เกิด 

การพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยผู้พิพากษาที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	 อีกทั้งในอนาคตจะมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในส่วนภมูภิาคต่าง	ๆ 	ขึน้ด้วย	ซึง่จะทำาให้การอำานวยความยตุธิรรมในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ	เป็นไปอย่างทัว่ถงึ 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ๗.๑.๖ แก้ไขปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายให้เป็นมาตรฐานสากล	โดยเพิม่ 

หลกัเกณฑ์ในการควบคมุเงนิตามทีเ่ป็นเงนิบาทขาเข้าประเทศ	และกำาหนดมาตรการควบคมุตราสารทางการเงนิ

ผ่านแดน	รวมทัง้บทกำาหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบญัญตัแิละอนบุญัญตัทิีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุ

การแลกเปลี่ยนเงิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ให้เป็นการกระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย	 เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำานาจในการตรวจค้น	ยึด	หรืออายัดสิ่งของดังกล่าวได้	

	 	 จากมาตรการดงักล่าว	ทำาให้การดำาเนนิการมคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้	และมกีารพจิารณาคดโีดยผูพ้พิากษา 

ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ	โดยการจดัตัง้ศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง 

ซึ่งเปิดทำาการเมื่อวันที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๙	และในอนาคตจะมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ขึ้นด้วย	 เพื่อให้การอำานวยความยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ทั่วถึง	 และมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น	 ทั้ งนี้ 	 รัฐบาลได ้มีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการป ้องกันและ 

ปรามปราบการทุจริต	ประกอบด้วย	๑)	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพื่อกำาหนดความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่	 รวมทั้ง 

การเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรการในการดำาเนนิคดปีราบปรามการทจุรติ	๒)	พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยการยกระดับหน่วยงานด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติให้มคีวามเป็นอสิระ	ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืง	การปรบัปรงุกระบวนการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ๓)	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาขึ้นเป็นศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	 ๔)	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘		๕)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	๕) 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และ	 ๖)	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการดำาเนนิคดขีองศาลในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค	รวดเร็ว	และเป็นธรรม



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

45รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๗.๒ การปรับปรุงกลไกให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับ 

ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ	โดยได้มีการดำาเนินการ	ดังนี้

  ๗.๒.๑ กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	

Perceptions	Index:	CPI)	ให้สูงกว่าร้อยละ	๕๐	ภายใต้	๖	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	การสร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต	 การยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต	 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	 

การพฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ	การปฏริปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุรติ	และการยกระดบั 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

  ๗.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในระบบภาษี	 ประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิก	 Global	 Forum	

on	 Transparency	 and	 Exchange	 of	 Information	 for	 Tax	 Purposes	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่นข้อมลูทางภาษตีามมาตรฐานสากลขององค์การเพือ่ความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (The	Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development:	

OECD)	 เพื่อป้องกันการหลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ	 ขจัดอาชญากรรมทางภาษีข้ามชาต	ิ และ

แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในระบบภาษีของแต่ละประเทศ	 ทั้งนี้	 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก	 Global	 Forum	 

ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สำาหรบัประเทศไทยในการเข้าถงึการแลกเปลีย่นข้อมลูด้านภาษรีะหว่างประเทศสมาชกิ 

ซึง่จะช่วยป้องกนัธรุกจิทีห่ลบเลีย่งภาษ	ี โดยเฉพาะธรุกรรมทางการเงนิทีก่ระทำาผ่านสถาบนัการเงนิและการถ่ายโอนเงนิ 

ไปกลุ่มประเทศที่มีอัตราภาษีตำ่า

  ๗.๒.๓ เสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติด้านการบรหิารงานภาครฐัของประเทศไทยตามแนวทาง

ของ	Integrity	Review	โดย	OECD	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างรวบรวมข้อมลูตามกรอบการเสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติ

ใน	๓	มติ	ิได้แก่	๑)	การประมวลภาพรวมและการบรูณาการหน่วยงานขบัเคลือ่นการเสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติ	

รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยครอบคลุมการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐด้วย	

๒)	 วัฒนธรรมการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ	 และ	 ๓)	 การควบคุมและการบังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 (๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙)	 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ของ	ศปท.	โดยมสีาระสำาคญัคอื	ให้	อ.ก.พ.	กระทรวงเกลีย่อตัรากำาลงัและกำาหนดตำาแหน่งของผูป้ฏบิตังิานของ	ศปท. 

ทกุกระทรวง	ยกเว้นสำานกังานปลดักระทรวงกลาโหม	ให้สอดคล้องกบัภารกจิ	โดยอย่างน้อยต้องมผีูป้ฏบิตัหิน้าที ่

รองหัวหน้า	ศปท.	หัวหน้างานกลุ่มป้องกันและปราบปราม	และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	ให้แล้วเสร็จ

ภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ	นอกจากนี	้ให้ทกุส่วนราชการให้ความร่วมมอืในการปฏบิตังิานของ

ศนูย์อำานวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต	ิ(ศอตช.)	และ	ศปท.	เพือ่ไม่ให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชนัในระบบราชการ	

และให้ทุกส่วนราชการกำากับดูแลบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำานวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนให้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรวดเรว็	เท่าเทยีม	และเป็นธรรม	โดยไม่ให้มกีารแสวงประโยชน์

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	รวมทั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๕๕๙	

ให้เพิม่อำานาจหน้าทีข่อง	ศปท.	กระทรวง	ให้เป็นศนูย์อำานวยการกลางในการประสานการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การทุจริตภายในกระทรวง	 และประสานงาน	 เร่งรัด	 กำากับติดตามให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในกำากับ 

ของกระทรวงดำาเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	ตลอดจนทำาหน้าที ่

ตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำาเนินการทางปกครอง	 วินัย	 ของหน่วยงานในสังกัด	 และให้เสนอความเห็นต่อ 

ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี	แล้วแจ้งให้	ศอตช.	ทราบ	
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46 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๗.๒.๕ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)	ซึง่เป็นการประยกุต์แนวคดิของการประเมนิคณุธรรมการดำาเนนิงาน	 

(Integrity	Assessment)	ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำาเร็จ	โดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น	 ๖๕๗	หน่วยงาน	 ประกอบด้วยหน่วยงาน 

ส่วนกลางระดับกรมจำานวน	 ๑๔๘	 กรม	 ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด	 จำานวน	 ๒๒๘	 หน่วย	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	จำานวน	๒๘๑	หน่วยงาน	ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	พบว่าภาพรวมหน่วยงานภาครฐัทีเ่ข้าร่วมการประเมนิจำานวนทัง้สิน้	๖๕๖	หน่วยงาน 

(กรุงเทพมหานครขอชะลอโครงการ)	 มีค ่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ	 ๗๕.๔๑	 คะแนน	 เทียบเท่าเกณฑ์ 

การประเมนิคณุธรรมและโปร่งใสในระดบัสงู	ในส่วนของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	มกีลุม่เป้าหมายในการประเมนิ 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	คือ	หน่วยงานระดับกรม	๑๔๘	กรม	จังหวัด	๗๖	จังหวัด	(สำานักงานจังหวัด	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)	 จำานวน	๒๒๘	หน่วย	

และองค์การมหาชน	จำานวน	๕๓	หน่วย	รวมจำานวน	๔๒๙	หน่วย

  ๗.๒.๖ จัดทำาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนทีส่นใจเข้ามาเป็นผูเ้สนอราคาหรอืเสนองานกบัรฐัว่าจะไม่กระทำาการทจุรติในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐ	 และร่วมกันทำาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส	เป็นธรรม	โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น 

ผูส้งัเกตการณ์	โดยข้อตกลงดงักล่าวจะมุง่เน้นการตรวจสอบ 

และลงโทษหากเกิดการทุจริต	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๕๙	 

มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม	

จำานวน	 ๑๒	 โครงการ	 โดยคัดเลือกมาจากโครงการ 

ที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน	ที่มีมูลค่าตั้งแต่	

๕๐๐	ล้านบาทขึน้ไป	ซึง่อยูร่ะหว่างการจดัทำาขอบเขตงาน	

(TOR)	ประกอบด้วย

“ในปี ๒๕๕๙ มีโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ที่จะจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม 

(Integrity Pact) ๑๒ โครงกำร”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

47รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

๑)	 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำาการสถาบัน	

	 นิติวิทยาศาสตร์พร้อมสิ่งประกอบ	

	 ตำาบลคูบางหลวง	อำาเภอลาดหลุมแก้ว	

	 จังหวัดปทุมธานี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	

กระทรวงยุติธรรม

๑,๐๐๗

๒)	 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก	 

	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สำานักบริหารการสาธารณสุข	

กระทรวงสาธารณสุข

๖๐๗

๓)	 โครงการจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาซ่อมแซม	

	 แก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว	

	 นำาแสง

สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

กระทรวงศึกษาธิการ

๖๐๐

๔)	 โครงการก่อสร้างที่ทำาการใหม่

	 ของกระทรวงการคลัง

สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ๑,๙๖๖

๕)	 โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

	 ของกรมบัญชีกลาง	ตำาบลบางปรอก	

	 อำาเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง ๕๙๖

๖)	 โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบนำ้า 

	 ระยะไกล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กระทรวงมหาดไทย

๘๘๘

๗)	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี	ยโสธร	และอำานาจเจริญ	

	 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐ	

	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๗๗๙

๘)	 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ		

	 (Compressor)	บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		

	 วังน้อย-แก่งคอย

บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน) ๔,๘๐๐

๙)	 โครงการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง

	 ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	

	 แขวงบางนา	เขตบางนา	กรงุเทพมหานคร	๑	ระบบ

กรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๕๕๐

๑๐)	โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ	กระทรวงกลาโหม ๗๐๕

๑๑)	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๔	

	 สายประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร	ตอน	๓	

	 ระยะทางยาวประมาณ	๒๔.๘๗	กิโลเมตร

กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม ๗๗๕

๑๒)	โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบ	

	 อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล	ระยะที่	๓	

	 จำานวน	๑	ระบบ

กรมประชาสัมพันธ์	

สำานักนายกรัฐมนตรี

๗๐๓
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48 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๗.๓ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  ๗.๓.๑ ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

โดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติในภาครฐัได้ดำาเนนิการเกีย่วกบัการปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 เรื่องร้องเรียน	 จำานวน	

๕,๒๔๔	เรื่อง

	 	 	 (๒)	 ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เบื้องต้น	จำานวน	๔,๓๕๐	เรื่อง

	 	 	 (๓)	 ไต่สวนข้อกล่าวหาและ

พิจารณาเรื่องร้องเรียน	จำานวน	๓,๑๘๔	เรื่อง

ทัง้นี	้สำานกังานคณะกรรมการและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติได้ชี้มูลความผิดทางอาญาว่ารำ่ารวยผิดปกติ

และประเมินมูลค่าความเสียหาย	ดังนี้

ปีงบประมาณ จำานวนเรื่องร้องเรียน มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๗ ๖๓ ๓๒๒,๙๑๒.๖๘

พ.ศ.	๒๕๕๘ ๙๖ ๑๖๗,๓๒๓.๔๔

  ๗.๓.๒ จัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบ

การศึกษาโดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจจะต้องเร่งรัดเป็นพิเศษ	 เช่น	 การจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอล	 

การเรยีกร้องเงนิเพือ่การโยกย้าย	การสอบบรรจคุรผููช่้วย	รวมถงึกรณกีารจดัซือ้ครภุณัฑ์อาชวีศกึษา	ซึง่มคีดจีำานวน 

ทัง้สิน้จำานวน	๖๑๕	เรือ่ง	โดยได้พจิารณาไปแล้วจำานวน	๑๗๗	เรือ่ง	เหลอือยูร่ะหว่างดำาเนนิการจำานวน	๔๓๗	เรือ่ง 

และยังไม่ได้ดำาเนินการจำานวน	๑	เรื่อง

 ๗.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง 

และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ในจังหวัด	 ผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 (ก.ธ.จ.)	 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ	 ก.ธ.จ.	

และเครือข่าย	ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง	(MoU)	การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทจุรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั	รวมทัง้สนบัสนนุภาคอีงค์กรภาคเอกชนและเครอืข่าย 

ต่าง	ๆ	เพื่อสอดส่อง	เฝ้าระวัง	และต่อต้านการทุจริต	ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญ	เช่น	โครงการเยาวชน

หัวใจใสสะอาด	มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	 จำานวน	๖๐๖	คน	กิจกรรม	 “ปั่นกัน	 กั้นโกง”	 เพื่อรณรงค ์

ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัและแสดงพลงัการไม่ยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบ	การอบรมเครอืข่ายเจ้าหน้าที ่

ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน	๔,๖๒๕	คน

“ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

และได้ชี้มูลควำมผิดทำงอำญำว่ำ

ร�่ำรวยผิดปกติ ๙๖ เรื่อง 

มูลค่ำควำมเสียหำย 

๑๖๗,๓๒๓.๔๔ ล้ำนบำท”
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49รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๘.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	และการทำาประมงผิดกฎหมาย

 ๘.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

	 	 รฐับาลตระหนกัว่าปัญหาการค้ามนษุย์

เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง	 จึงได้ประกาศให้ปัญหา

การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 และ 

ได้ดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่งภายใต้นโยบาย	“ขจดัการค้ามนษุย์ 

ให้หมดสิ้น	 (Zero	 Tolerance)”	 และได้ดำาเนินงาน 

ตามหลักมาตรฐานสากล	 ๕	 ด้าน	 (5Ps)	 ได้แก่	 

ด้านนโยบายและการนำาไปสู่การปฏิบัติ	 (Policy	and	

Implementation)	 ด้านการดำาเนินคดีและบังคับใช้ 

กฎหมาย	(Prosecution)	ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ	

(Protection)	 ด้านการป้องกัน	 (Prevention)	 และ 

ด้านความร่วมมอื	(Partnership)	ทำาให้ล่าสดุจากรายงาน 

การค้ามนุษย์	(Trafficking	in	Persons	Report:	TIP	

Report)	ปี	๒๕๕๙	ไทยได้เลือ่นอนัดบัการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์จากระดับ	๓	(Tier	3)	ขึ้นมาเป็นระดับ	๒	

ที่ต้องจับตามอง	(Tier	2	Watch	list)	ทั้งนี้	โดยมีผล

การดำาเนินการในแต่ละด้าน	ดังนี้

  ๘.๑.๑ ด้านนโยบายและกลไกการขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตั ิ(Policy and Implementation) 

	 	 	 (๑)	 ประกาศและบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ให้การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ดำาเนนิ

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมกีฎหมายและระเบยีบทีส่ำาคญั	เช่น	พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่น ๆ	เพื่อให้อำานาจเจ้าหน้าที่ในการปิดสถานประกอบการ 

ในทันทีหรือสั่งให้หยุดดำาเนินการเป็นการชั่วคราวหรือยึดใบอนุญาตหากมีหลักฐานว่ามีการค้ามนุษย์	 และเพิ่ม

บทลงโทษ	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีความที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	 เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคด ี

ค้ามนษุย์	และลงโทษผูต้้องหาทีห่นปีระกนัไม่ว่าคดจีะถงึทีส่ดุหรอืไม่กต็าม	พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

มเีป้าหมายเพือ่ขจดัแรงงานบงัคบัทกุรปูแบบและปรบัปรงุสวสัดกิารและสภาพการทำางานของคนงานในเรอืประมง 

ทั้งบนฝั่งและในทะเล	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที ่

ของรฐัมใิห้เกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	เพือ่กำาหนดมาตรการในการควบคมุเจ้าหน้าทีข่องรฐัมใิห้เข้าไป 

มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืคบค้าสมาคมกบับคุคลซึง่มพีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์	และประกาศคณะกรรมการ

ประสานงานและกำากับการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 เรื่อง	กำาหนดวงเงินและรายการ 

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำาจับและดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ 

จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้แจ้งเหตุกรณีการค้ามนุษย ์

หรือให้หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่หนีประกัน

“รำยงำนกำรค้ำมนุษย์ 

TIP Report ปี ๒๕๕๙ 

เลื่อนอันดับไทยจำกระดับ ๓ (Tier 3) 

ขึ้นมำเป็นระดับ ๒ ที่ต้องจับตำมอง 

(Tier 2 Watch list)”
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50 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๒)	 จัดทำาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 

เป็นฐานข้อมลูกลางของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	สำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำานักงานอัยการสูงสุด	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า

ทั้งในส่วนของการดำาเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย

	 	 	 (๓)	 ปรับปรุงสถานภาพด้านกฎหมายของประชากรกลุ่มคนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์  

ชาวไทยภเูขา	โดยให้สญัชาตไิทยแก่ประชากรดงักล่าวจำานวน	๘,๐๓๘	คน	นอกจากนี	้ได้จดัตัง้ศนูย์อาชญากรรม

ความผิดเกี่ยวกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยดำาเนินการร่วมกับภาคี

ในต่างประเทศ

  ๘.๑.๒ ด้านการดำาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) 

	 	 	 (๑)	 ใช ้กฎหมายเชิงรุกในรูปแบบวิ เคราะห ์ข ่าวกรองนำาการปราบปราม  

(Intelligence-Led Response)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบสวนและการดำาเนินคดี	 ส่งผลให้ไทย

สามารถทลายเครอืข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตแิละตดัการไหลเวยีนทางการเงนิของเครอืข่ายได้มากขึน้	เช่น	 

การทลายกลุม่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตค้ิาแรงงานหวัไทร-ปาดงัเบซาร์	การค้ามนษุย์เพือ่การบงัคบัใช้แรงงาน

บนเรือประมง	(คดีเกาะอัมบน/เบนจินา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

	 	 	 (๒)	 จัดตั้งสำานักงานคดีค้ามนุษย์ในสำานักงานอัยการสูงสุดเพื่อประสานความร่วมมือ

ในการสืบสวนสอบสวนกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ในกระบวนการยุติธรรม	รวมทั้งสืบสวนการกระทำาผิดนอกประเทศ	

นอกจากนี	้ ไดจ้ัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา	 ทำาให้การดำาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควำมคืบหน้ำของคดีค้ำมนุษย์ ในกระบวนกำรยุติธรรม

ปี คดี

ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล

ระหว่าง
สอบสวน

ไม่ส่งฟ้อง ส่งฟ้อง
ระหว่าง
พิจารณา

สั่งไม่ฟ้อง สั่งฟ้อง
ไต่สวน

พิจารณา
คดี

๒๕๕๗ ๒๘๐ ๗ ๘ ๒๖๕ ๔๓ ๑๗ ๒๑๓ ๕๓

๒๕๕๘ ๓๑๗ ๑๔๑ ๒ ๑๗๔ ๖๒ ๗ ๑๐๗ ๖๔
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๘.๑.๓ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 

(Protection) 

	 	 	 (๑)	 ปฏิ รู ปกระบวนการ 

คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 รวมถึงปรับปรุง

แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ทีม่รีายละเอยีดมากขึน้	รวมทัง้เพิม่โอกาสในการจ้างงาน 

และการหารายได้สำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

ที่ไม่มีสัญชาติไทยระหว่างอยู่ในสถานคุ้มครอง

	 	 	 (๒)	 เยี ยวยาและชดเชย 

ความเสียหายให้แก่ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

จากกองทนุเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

และค่าชดเชยด้านแรงงาน

ประเภทของการเยียวยา

และการชดเชยค่าเสียหาย
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

เงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ	 

ค้ามนุษย์

๓,๗๔๘,๐๓๑	บาท

(๓๘๔	คน)

๗,๑๗๑,๕๑๓	บาท

(๔๗๒	คน)

๓,๔๒๓,๔๘๒	บาท

เงินชดเชยด้านแรงงาน ๗๕๘,๕๒๗	บาท

(๓๘	คน)

๓,๓๔๘,๗๓๖	บาท

(๗๗	คน)

๒,๕๙๐,๒๐๙	บาท

รวม ๔,๕๐๖,๕๕๘ บาท ๑๐,๕๒๐,๒๔๙ บาท ๖,๐๑๓,๖๙๑ บาท

	 	 	 (๓)	 เร่งรดักระบวนการส่งตวัผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ทีม่คีวามประสงค์จะกลบัคนื 

สูภ่มูลิำาเนาให้เรว็ขึน้	รวมทัง้มแีผนจดัทำากลไกทางกฎหมายเพือ่ให้ผูเ้สยีหายทีม่คีวามประสงค์จะพำานกัและทำางาน

อยู่ในประเทศไทยสามารถอยู่และทำางานได้อย่างถูกกฎหมาย

  ๘.๑.๔ ด้านการป้องกัน (Prevention) 

	 	 	 (๑)	 ปฏริปูระบบการจดทะเบยีน 

แรงงานต่างด้าว	 โดยลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ในการจดทะเบียนแรงงาน	 และปรับปรุงระบบ 

การจดทะเบียนแรงงานให้สะดวกมากขึ้นสำาหรับ

แรงงานต่างด้าวและนายจ้าง	 เร่งรัดกระบวนการ 

ตรวจพิสูจน์สัญชาติ	 และให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึง

สวัสดิการและความคุ้มครองของรัฐไทย	 เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารตกเป็นผู้เสียหาย

จากการแสวงประโยชน์และการละเมิดอีกหลากหลาย

รูปแบบ

“เยียวยำและชดเชย

ควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย

จำกกำรค้ำมนุษย์จำกกองทุน

เพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรค้ำมนุษย์และค่ำชดเชย

ด้ำนแรงงำน ๕๔๙ คน”
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52 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ระบบจัดการแรงงานแบบใหม่

การคุ้มครองทางกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยง/
เปราะบาง

ป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานลดความต้องการ

ใช้แรงงานผิดกฎหมาย

การป้องกัน

บังคับใช้กฎหมาย

การสืบสวนเชิงรุก
คำาสั่งให้ปรับปรุง นายหน้าผิดกฎหมาย

บริษัทจัดหางาน

นายจ้าง

ไต้ก๋งเรือ

ดำาเนินการตามกฎหมาย

การร้องเรียน

ข่าวกรองจาก NGOs

จัดหาแรงงานผ่านระบบ
G2G (๒๑๗,๑๑๑)

วิเคราะห์ความต้องการแรงงาน
ของภาคธุรกิจ

ความร่วมมือกับ
ประเทศส่งออกแรงงาน

ลดค่าธรรมเนียม

ศูนย์ประสานงานด้านแรงงาน
แบบเบ็ดเสร็จ (OSCC)

แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์
จะทำางานในประเทศไทย

กลไกลติดตาม
• สายด่วน
• การตรวจเพื่อป้องกัน
• เครือข่ายเฝ้าระวัง

แรงงานต่างด้าวที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย

จดทะเบียน (๑.๖ ล้านบาท)
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในภาคเกษตร ๒๕๕๗

มรส/GLP

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมง ๒๕๕๗

ป้องกันผู้ค้ามนุษย์
และผู้กระทำาผิดอื่นๆ

การจัดระบบการจัดการแรงงาน

มาตรฐาน
คุัมครอง
แรงงาน

ระบบ
การคุ้มครอง

ข้อมูลไม่ครบ

	 	 	 (๒)	 ปฏริปูระบบการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	โดยดำาเนนิการร่วมกบั 

รัฐบาลต่างประเทศเพื่อจัดหาแรงงานภาคประมงผ่านกระบวนการจัดทำาบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน	 (MoU)	 

และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงโดยอนุญาตให้แรงงานในเรือประมงและ 

ในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์นำ้าสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองของแรงงาน

	 	 	 (๓)	 เพิม่จำานวนพนกังานตรวจแรงงานเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	 Organisation:	 ILO)	 ที่กำาหนดให้มีเจ้าหน้าที	่ ๑	 คน	 ต่อแรงงาน	

๑๕,๐๐๐	คน	และกำาหนดมาตรการด้านการป้องกนัเพือ่แก้ปัญหาการใช้แรงงานเดก็ในสถานประกอบการและ

ในอตุสาหกรรมประมงและการแปรรปูสตัว์นำา้	ได้ตรวจคุม้ครองแรงงาน	แรงงานเดก็	และแรงงานบงัคบัในกจิการ

กลุม่เสีย่ง	มสีถานประกอบการได้รบัการตรวจสอบ	จำานวน	๑,๗๖๘	แห่ง	มลีกูจ้างเกีย่วข้องจำานวน	๑๓๐,๔๐๖	คน 

และได้บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ	 (Task	 Force)	 เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ 

ทั่วประเทศ	จำานวน	๕,๖๒๖	แห่ง	มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง	๙๘,๗๘๕	คน	พบการกระทำาผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว

โดยดำาเนินคดีนายจ้างจำานวน	 ๔๘๑	 ราย	 และดำาเนินคดีแรงงานต่างด้าวจำานวน	 ๒,๙๔๔	 คน	 นอกจากนี้	 

ได้เปิดบริการสายด่วน (hotline) ๑๖๙๔ พร้อมล่ามสำาหรับแรงงานต่างด้าวโดยมีผู้มาใช้บริการจำานวน	

๘๑,๗๙๐	สาย
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๔)	 ให้ความรูแ้ก่นายจ้างและลกูจ้างเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์

ด้านแรงงาน	จำานวน	๗,๐๓๕	คน	ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทำางานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง	

จำานวน	๑,๐๑๗,๒๑๔	คน	ตรวจสอบควบคมุผูร้บัอนญุาตจดัหางานในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่ไม่ให้คนหางาน 

ถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน	 จำานวน	 ๘๒๒	 คน	 

รบัเรือ่งร้องทกุข์จากคนหางานตามพระราชบญัญตัจิดัหางานและคุม้ครองคนหางาน	พ.ศ.	๒๕๒๘	จำานวน	๔๘๘	คน 

รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและดำาเนินคดีอาญากับผู้กระทำาความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน	จำานวน	๓๓๗	คน

	 	 	 (๕)	 จัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างงานในระยะแรก	 ๓	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด

ตาก	 สระแก้ว	 และหนองคาย	 เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ในการทำางานแก่แรงงานต่างด้าวในการทำางานและ 

การใช้ชวีติในประเทศไทย	การตรวจสอบคดักรองแรงงานต่างด้าว	รวมทัง้เป็นศนูย์ประสานงานให้ความช่วยเหลอื

และอำานวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการดำาเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน

  ๘.๑.๕ ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและระหว่างประเทศ (Partnership)

	 	 	 (๑)	 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (Public-Private-

Civil Society Partnership: PPCP)	 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมง 

และการแปรรูปสัตว์นำ้า	 และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 ผู้ประกอบการ 

ด้านอาหารทะเล	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำาเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม 

พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และร่วมมือกันต่อต้านการทำาประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 

และไร้การควบคุม	และการค้ามนุษย์	ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล

	 	 	 (๒)	 สร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการอพยพทางทะเล 

ทีผ่ดิกฎหมาย และความร่วมมอืภายใต้กรอบอาเซยีน	ได้แก้ปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮนีจาโดยจดัประชมุการโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒	 เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ที่กรุงเทพมหานคร	 

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 ประชุมทวิภาคีกับรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการและกำาหนด

แนวทางการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านการค้ามนษุย์	ประชมุระหว่างประเทศระดบัภมูภิาค 

ลุ่มแม่นำ้าโขง	 ครั้งที่	 ๖	 เรื่อง	 การช่วยเหลือผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่	 :	 การแบ่งปัน 

ประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่นำา้โขง 

รวมทัง้ลงนามในอนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วยการค้ามนษุย์ 

(ASEAN	 Convention	 against	 Trafficking	 in	 

Persons,	Especially	Women	and	Children:	ACTIP) 

ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๒๗	 

เมือ่วนัที	่๒๑	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย

        

“ลงนำมในอนุสัญญำอำเซียน

ว่ำด้วยกำรค้ำมนุษย์ ACTIP 

ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน

ครั้งที่ ๒๗”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๓)	 สร้างความร่วมมอืภายใต้กระบวนการบาหล	ีจากการทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิผูก่้อตัง้ 

กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 การค้ามนุษย์	 และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง 

และมบีทบาทนำาอย่างต่อเนือ่ง	 ไทยได้จดัเวทแีละการประชมุสมัมนาในเรือ่งการต่อต้านการค้ามนษุย์เพือ่แสวงประโยชน์ 

ด้านแรงงาน	 แนวทางนโยบายกระบวนการบาหลีในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

และคณะทำางานกระบวนการบาหลีเรื่องการค้ามนุษย์	 รวมทั้งยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียและเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่มเฉพาะกิจของกระบวนการ

บาหลี	ครั้งที่	๑๐	ระหว่างวันที่	๑-๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ที่กรุงเทพมหานคร

	 	 	 นอกจากนี	้ประเทศไทยยงัได้มี 

ความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชาในการจัดตั้ง 

ศูนย ์แรกรับเหยื่อการค ้ามนุษย ์และกลุ ่มเสี่ยง 

ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักร

กมัพชูา	โดยคณะรฐัมนตรมีมีต	ิ(๒๓	สงิหาคม	๒๕๕๙)	 

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง

ศูนย ์แรกรับเหยื่อการค ้ามนุษย ์และกลุ ่ม เสี่ ยง 

ในปอยเปต	จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบเคราะห์จาก 

การค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา	ให้การบำาบดัฟ้ืนฟสูภาพจติใจ 

ของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม	 ผ่านการฝึก 

เพือ่เสรมิทกัษะ	และอบรมด้านอาชพี	ระยะเวลาดำาเนนิการ	๓	ปี	โดยรฐับาลไทยจะให้ความช่วยเหลอืในการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ฯ	พัฒนาบุคลากรกัมพูชา	และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน	ส่วนรัฐบาลกัมพูชา

จะอำานวยความสะดวกในการเข้าไปปฏบิตังิานภายใต้โครงการของบคุลากรฝ่ายไทย	รวมทัง้ยกเว้นภาษแีละอากร

ต่าง	ๆ	ในการนำาเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก	สำาหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ	

 ๘.๒ การแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 

Unreported and Unregulated: IUU)

	 	 รัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมายฯ	 โดยกำาหนดให้เป็น	 “วาระแห่งชาติ”	 

มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

  ๘.๒.๑ ตราและปรั บปรุ ง แก ้ ไข

กฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ  และจดัทำาแผนปฏบิตักิาร 

เพื่อเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาการทำาประมง 

ผิดกฎหมายฯ	 โดยประกาศใช ้พระราชกำาหนด 

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘	ปรบัปรงุกฎหมายการทำาประมง 

ให้สอดคล้องกับหลักสากลระหว่างประเทศ	 จำานวน	

๙๑	 ฉบับ	 และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

โดยมีสาระสำาคัญกำาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (นปท.)	 

“สนับสนุนกัมพูชำ

ในกำรจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อ

กำรค้ำมนุษย์และกลุ่มเสี่ยง

ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย”

“ประกำศใช้ พ.ร.ก. กำรประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงกฎหมำยให้

สอดคล้องกับหลักสำกล

ระหว่ำงประเทศ ๙๑ ฉบับ”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

คณะกรรมการทีป่รกึษาและจดัการความรูเ้พือ่ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(ทจชล.)	และจดัตัง้ศนูย์อำานวยการ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	 เพื่อทำาหน้าที่วางแผน	 อำานวยการ	 และสนับสนุนการปฏิบัติ 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในภารกจิด้านการรกัษาผลประโยชน์ทางทะเล	รวมถงึเสรมิสร้างให้ประชาชนตระหนกัรู ้

ถึงความสำาคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

	 	 	 นอกจากนี้	 ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน	 ยับยั้ง	 และขจัด 

การทำาการประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	(Thailand	National	Plan 

of	Action	to	Prevent,	Deter	and	Eliminate	Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing	2015-2019:	

NPOA-IUU)	 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย	 นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมง

ทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	(Marine	Fisheries	Management	Plan	of	Thailand:	FMP)

  ๘.๒.๒ ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ (NPOA-IUU)	ในมิติต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐ	 โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ

ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดทำาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and 

Surveillance: MCS)	 เพื่อการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งจัดตั้ง 

ศนูย์ควบคมุระบบตดิตามเรอื	ณ	ส่วนกลางของกรมประมง	และมแีผนทีจ่ะจดัตัง้ศนูย์ในระดบัภมูภิาค	เพือ่ทำาหน้าที่ 

เฝ้าระวังการทำาประมงของเรือประมงไทยทั้งในน่านนำ้าไทยและนอกน่านนำ้าไทย	 นอกจากนี้	 ได้ปฏิเสธไม่ให ้

เรอืประมงทีไ่ม่สามารถแสดงสญัชาตขิองตนได้เข้าเทยีบท่าเพือ่ขนถ่ายสตัว์นำา้	ให้ความร่วมมอืในการแลกเปลีย่น

ข้อมูลเรือประมงที่ไม่มีสัญชาติแก่ประเทศเพื่อนบ้านและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค	(Regional	

Fisheries	Management	Organisation:	RFMOs)

	 	 	 (๒)	 ความรบัผดิชอบในฐานะ

รัฐเจ้าของธง	 โดยดำาเนินการจดทะเบียนเรือประมง

และออกใบอนุญาตทำาการประมง	 มีเรือจดทะเบียน 

ในระบบทัง้สิน้	๔๙,๗๑๓	ลำา	ออกใบอนญุาตทำาการประมง 

ทั้งสิ้น	 ๑๑,๒๓๗	 ใบ	 และกำาหนดมาตรการห้าม 

การขนถ่ายสัตว์นำ้าที่เป็น	IUU	ในน่านนำ้าไทย

	 	 	 (๓)	 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ในฐานะรฐัชายฝ่ัง	ได้จดัทำาฐานข้อมลูเครือ่งมอืประมง

ทกุประเภท	ฐานข้อมลูใบอนญุาตทำาการประมง	กำาหนด

มาตรการปิดอ่าวในฤดสูตัว์นำา้วางไข่ให้ครอบคลมุแหล่ง

และฤดกูาลวางไข่ของสตัว์นำา้เพิม่เตมิ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้ชาวประมงปฏบิตัติามระเบยีบ	ข้อบงัคบัการทำาการประมง

	 	 	 (๔)	 มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ	 โดยกำาหนดท่าเรือสำาหรับ

เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า	 กำาหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกลำาซึ่งรวมถึงเรือขนถ่ายสัตว์นำ้าต้องขออนุญาต

เข้าเทียบท่าล่วงหน้า	รวมทั้งจัดทำากฎหมายและข้อกำาหนดสำาหรับเรือประมงต่างชาติในการเข้าเทียบท่าเรือไทย

	 	 	 (๕)	 มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ	 โดยส่งเสริมการทำางาน 

ร่วมกนัและความร่วมมอืของหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องเพือ่จดัทำามาตรการระดบัพหภุาคี	

และมาตรการทีเ่กีย่วข้องทางการค้า	โดยให้สอดคล้องกบัข้อกำาหนดขององค์การการค้าโลก	(WTO)	ในการยบัยัง้

และผลติสตัว์นำ้าทีม่าจากการทำาประมง	IUU	นอกจากนี้	ได้มแีถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชกิอาเซยีน-ซฟีเดค	



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

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

ด้านความร่วมมอืในภมูภิาค	เพือ่การต่อต้านการประมงผดิกฎหมายและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของสตัว์นำา้ 

และสินค้าประมงของอาเซียน	 (Joint	 ASEAN-SEAFDEC	 Declaration	 on	 Regional	 Cooperation	 for	 

Combating	IUU	Fishing	and	Enhancing	the	Competitiveness	of	ASEAN	Fish	and	Fisheries	Products)	

มีสาระสำาคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค	 เพื่อป้องกันการประมง 

ผดิกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคมุ	ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	และเสรมิสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้าสัตว์นำ้าและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน	

  ๘.๒.๓ ดำาเนนิการตามแผนการบรหิาร 

จัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP)  

มีผลการดำาเนินการที่สำาคัญ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 ลดศักยภาพในการทำา 

การประมงและการลงแรงประมง	 ได้ลดขนาด 

กองเรอืประมงโดยถอนทะเบยีนเรอืประมงผดิกฎหมาย

จำานวน	๘,๐๒๔	 ลำา	 ออกจากระบบและไม่ให้กลับมา 

ทำาประมงได้อกี	ทัง้นีเ้พือ่ให้การทำาประมงอยูบ่นพืน้ฐาน

ของการคำานวณค่าศักย์การผลิตสูงสุด	 (Maximum	

Sustainable	Yield:	MSY)	ซึง่เป็นจำานวนการจบัสตัว์นำา้ 

สูงสุดที่ทำาให้การใช้ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืน	

นอกจากนี้	 ได้ลดจำานวนวันทำาการประมงต่อเดือน 

โดยหยุดทำาประมงชั่วคราวสำาหรับอวนลากแบ่งเป็น

หยุด	๓	วันต่อช่วง	จำานวน	๒	ช่วงต่อเดือนในเดือนกันยายน	ตุลาคม	และพฤศจิกายน	ส่วนอวนล้อมจับให้หยุด	

๘	วันต่อเดือนในฝั่งอ่าวไทย	และ	๕	วันต่อเดือนในฝั่งทะเลอันดามัน	ในเดือนกันยายน	ตุลาคม	และพฤศจิกายน

	 	 	 (๒)	 ลดการทำาประมง IUU ผ่านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ที่มี

ประสิทธิภาพ	โดย

	 	 	 	 (๒.๑)	 จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Port in-Port out: PIPO) 

ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลของไทยทั้ง	๒๒		จังหวัดและจัดตั้งศูนย์	Forward	Inspection	Points	เพิ่มเติม	เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการตดิตาม	ควบคมุ	และเฝ้าระวงัการทำาการประมงของไทย	รวมทัง้พจิารณาแนวทางการสำารวจ

เรือประมงที่ได้รับอนุญาตทำาการประมง

	 	 	 	 (๒.๒)	 ควบคุมและเฝ้าระวังการทำาประมง	 ได้ได้ตรวจอาชญาบัตรเรือประมง

จำานวน	 ๒,๓๗๕	 ลำา	 จับกุมผู้กระทำาผิด	 ๓๖๓	 คดี	 ผู้ต้องหาจำานวน	 ๑,๑๑๖	 คน	 ปฏิบัติการของศูนย์ควบคุม 

การแจ้งเรอืเข้า-ออก	(Port	in-Port	out)	ตัง้แต่	๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา	พบว่ามเีรอืเข้า-ออก	รวม	๙๒,๓๖๙	เทีย่ว	

	 	 	 	 (๒.๓)	 ออกหนังสือคนประจำาเรือ (Seaman Book)	 โดยกำาหนดให้ลูกเรือไทย 

และลูกเรือชาวต่างชาติ	 ซึ่งรวมไปถึงเรือประมงพื้นบ้านต้องมีหนังสือคนประจำาเรือ	 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ 

สำานักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	การออกหนังสือคนประจำาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 	 	 	 (๒.๔)	 ตดิตามและควบคมุเรอืประมง ขนาดตัง้แต่ ๖๐ ตนักรอสขึน้ไปอย่างจรงิจงั 

อยู่ระหว่างการจัดทำาขอบเขตงาน	(TOR)	พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระบบติดตามเรือประมง	(Vessel 

Monitoring	 System:	 VMS)	 กับฐานข้อมูลอื่น	 พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสำาหรับสัตว์นำ้าที่จับ 

ภายในประเทศ	โดยนำาร่องในจงัหวงัสงขลา	และอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ	e-licensing	ในการออกใบอนญุาต

การทำาประมง	ทั้งนี้	ได้กำาหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร	Observer	on	board	จำานวน	๒๐	คน

“ลดกำรท�ำประมง IUU 

ผ่ำนกำรติดตำม ควบคุม 

และเฝ้ำระวังกำรประมง ออกหนังสือ

คนประจ�ำเรือ (Seaman book) 

และติดตำมและควบคุมเรือประมง

ด้วยระบบ VMS”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 (๒.๕)	 ดำาเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	 โดยควบคุมและ 

เฝ้าระวังการทำาประมงให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ระบบติดตามเรือ	 (VMS)	 ๔๗	 ครั้ง	 ติดตามการดำาเนินการ

ของศูนย์ควบคุมการนำาเข้า-ส่งออกเรือประมง	(Port	in-Port	out)	๑๗๗	ครั้ง	และตรวจเร่งรัดการใช้ใบอนุญาต

ทำาการประมงจำานวน	๑๖๐	ครั้ง

	 	 	 	 (๒.๖)	 ตรวจโรงงานและสถานแปรรูปสัตว์นำ้าเบื้องต้น รัฐบาลได้กำาหนดให้มี 

การตรวจโรงงานและสถานแปรรูปสัตว์นำ้าเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น	 ๑๒๐	 แห่ง	 โดยปัจจุบันได้มีการตรวจแล้ว	 

จำานวน	๑๐๕	แห่ง	พบการกระทำากฎหมาย	จำานวน	๔๒	แห่ง	ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินคดีตามกฎหมาย

	 	 	 (๓)	 ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศการประมง	โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเล

เพื่อการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมายโดยเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติระหว่างระบบของศูนย์ประสาน 

การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	 ระบบติดตามเรือประมงของกรมประมง	 

และระบบของกรมเจ้าท่า

	 	 	 (๔)	 บังคับใช้กฎหมายและเร่งรัดคดี	 โดยมีคดีทั้งสิ้น	 ๒,๕๐๖	 คดี	 ซึ่งถึงที่สุดแล้ว	 

๑๐๘	คดี

  ๘.๒.๔ ปราบปรามการค ้ามนุษย ์ 

ในเรือประมง	 โดยบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน

ในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 	 ๒๒	 จังหวัดติดทะเล	 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 โดยตรวจ

คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล	จำานวน	๔๙๔	ลำา	

ลูกจ้างเกี่ยวข้องจำานวน	๖,๗๘๕	คน

  ๘.๒.๕ ให้บรกิารด้านแรงงานประมง 

ทะเล 	 ผ ่านศูนย ์ประสานแรงงานประมงทะเล	 

๒๒	จงัหวดัตดิทะเล	ในภารกจิ	๕	ด้าน	ได้แก่	๑)	จดัระเบยีบแรงงานประมง	๒)	จดัระเบยีบเรอืประมง	๓)	คุม้ครอง

แรงงานในเรือประมง	๔)	ตรวจสอบนายจ้าง/ลูกจ้างประมง	และ	๕)	ช่วยเหลือ	เยียวยา	ฟื้นฟู	โดยมีผู้มาใช้บริการ

ด้านแรงงานจำานวน	๘๐,๕๘๙	คน

  ๘.๒.๖ ประชาสมัพนัธ์ให้นานาชาตแิละสหภาพยโุรปเข้าใจความมุง่มัน่	แนวทาง	และความคบืหน้า 

ทีเ่ป็นรปูธรรมในการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผดิกฎหมายของประเทศไทย	รวมถงึประชาสมัพนัธ์ให้ชาวประมง  

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

๙.	 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ	(International	Civil	Aviation	

Organization:	ICAO)

	 จากการทีอ่งค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ 

(International	Civil	Aviation	Organization:	 ICAO) 

ได้พบข้อบกพร่องในการกำากับดูแลความปลอดภัย 

(Significant	Safety	Concern:	SSC)	ในด้านกระบวนการ 

ออกใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศ	[Air	Operator 

Certificate	(AOC)]	และกระบวนการรบัรองการขนส่ง 

สินค้าอันตรายทางอากาศ	 และประกาศติดธงแดง 

ให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 

ส ่งผลกระทบต ่อสายการบินของประเทศไทย 

ทีท่ำาการบนิไปยงัประเทศต่าง	ๆ 	รฐับาลได้แก้ไขปัญหาการกำากบัดแูลและพฒันาการบนิพลเรอืนของประเทศไทย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 โดยจัดทำากรอบความร่วมมือความปลอดภัยการบินกับองค์การกำากับดูแล 

ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป	 (European	 Aviation	 Safety	 Agency:	 EASA)	 รวมทั้งได้ม ี

การดำาเนินการ	ดังนี้

 ๙.๑ การแก ้ป ัญหาด ้านกฎหมายหลัก 

ด้านการบินพลเรือน	เพื่อปรับปรุงรูปแบบ	โครงสร้าง	

อำานาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือน

ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 รวมทั้ง 

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและข้อเสนอแนะของ	 ICAO	

โดยประกาศใช ้พระราชกำาหนดการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่มผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที่	

๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	และจดัตัง้สำานกังานการบนิพลเรอืน

แห่งประเทศไทย	(กพท.)	เพื่อทำาหน้าที่เป็นหน่วยงาน 

ด ้านการกำากับดูแล	 (Regulator ) 	 และจัดตั้ ง 

กรมท่าอากาศยานเพื่อทำาหน้าที่ เป ็นหน่วยงาน 

ด้านปฏิบัติการ	(Operator)

 ๙.๒ การแก้ปัญหาด้านโครงสร้างด้านการบิน โดยจัดทำาแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินการ	 ติดตาม	 และเผยแพร่สร้างความเข้าใจกับสาธารณชน	 รวมทั้งเพื่อใช้รายงาน

ความก้าวหน้าต่อ	ICAO	องค์การกำากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป	(European	Aviation	

Safety	Agency:	EASA)	และองค์กร/หน่วยงานอื่น	ๆ	โดยมีการดำาเนินการตามแผนฯ	ดังนี้

  ๙.๒.๑ คัดเลือกและบรรจุบุคลากรของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 ได้คัดสรร

และบรรจุบุคลากรตามโครงสร้างของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

  ๙.๒.๒ ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน	 ได้ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัย 

การบนิระยะที	่๑	จำานวน	๑๗	คน	และมาตรฐานความปลอดภยัด้านอืน่อกี	๕๒	คน	รวมทัง้จดัทำาแผนพฒันาคณุสมบตัิ

ผู ้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินโดยฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินทั้งในด้านปฏิบัติการบิน 

ของอากาศยาน	ด้านการขนส่งสินค้าอันตราย	และด้านสมควรเดินอากาศ

“ปรับปรุงโครงสร้ำง

หน่วยงำนด้ำนกำรบินพลเรือน

ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

และเป็นไปตำมข้อก�ำหนด

และข้อเสนอแนะของ ICAO”



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ

59รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๙.๒.๓ ตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศใหม่	 ได้ว่าจ้าง 

บรษิทั	CAA	International	Ltd.	(CAAi)	ซึง่เป็นบรษิทัชัน้นำาของสหราชอาณาจกัรในการให้คำาปรกึษาด้านการบนิ 

ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาทำางานร่วมกับทีมงานฝ่ายไทย	 เพื่อปรับมาตรฐานการบินของไทยให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล	 และดำาเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศใหม่	 [Air	Operator	 Certificate	

(AOC)	Re-certification]	โดยกำาหนดทีจ่ะตรวจสอบและประเมนิสำาหรบัผูด้ำาเนนิการเดนิอากาศทีไ่ด้รับอนญุาต 

ให้ทำาการบินระหว่างประเทศ	 จำานวน	 ๒๘	 ราย	 และผู้ดำาเนินการเดินอากาศที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการบิน 

ภายในประเทศ	จำานวน	๑๓	ราย

  ๙.๒.๔ ดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุงและยกระดับการกำากับดูแล 

ความปลอดภัยการบินพลเรือนในระยะยาว	 โดยปรับปรุงและยกระดับระบบการกำากับดูแลความปลอดภัย 

ด้านการบนิในทกุกจิกรรมรวม	๘	ด้าน	ได้แก่	๑)	กฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ 	๒)	หน่วยงานและหน้าทีก่ารกำากบัดแูล 

ความปลอดภยั	๓)	การออกใบอนญุาตผูป้ระจำาหน้าที	่๔)	การปฏบิตักิารบนิของอากาศยาน	๕)	สมควรเดนิอากาศ

ของอากาศยาน	๖)	สอบสวนอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ์ของอากาศยาน	๗)	การบรกิารเดนิอากาศ	๘)	สนามบนิและ

การช่วยเดินอากาศภาคพื้น		ทั้งนี้	ในส่วนของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ	ได้แต่งตั้งคณะทำางานตรวจพิจารณา

การปรบัปรงุกฎหมายด้านการบนิ	เพือ่ตรวจพจิารณาและเสนอแนะแนวทางเกีย่วกบัการปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ

การเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	และกฎหมายด้านการบินอื่น	และพิจารณานำา	Model	Law	ของ	ICAO	ทั้ง	๕	ด้าน	

คือ	๑)	Safety		๒)	Security		๓)	Economic		๔)	Rescue	และ	๕)	Investigate	มาเป็นต้นแบบในการยกร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัใหม่	ในส่วนของการกำากบัดแูลความปลอดภยัได้จดัทำากรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอื 

ด้านความปลอดภัยการบิน	(Cooperation	Framework	Agreement	on	Aviation	Safety)	กับองค์การกำากับ

ดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป	(European	Aviation	Safety	Agency:	EASA)	ในส่วนของ 

ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานได้มีความร่วมมือทางเทคนิคตามโครงการ	 “Civil	 Aviation	 Safety	

Oversight	 Improvement	 Project”	 กับประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ความปลอดภัยด ้ านความสมควร เดินอากาศ	 

(Improvement	 of	 Safety	 Audit	 System)	 

ซึ่งเป ็นการสนับสนุนผู ้ เชี่ยวชาญระยะยาว	 และ

สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญระยะสั้น	 เพื่อปรับปรุงระบบ

รายงานความปลอดภัยภาคบังคับ	 (Improvement	

of	 Mandatory	 Safety	 Reporting	 System)	 

ด้านการบำารุงรักษาอากาศยาน

 ๙.๓ ก า ร ชี้ แ จ ง ส ร ้ า ง ค ว า ม เข ้ า ใ จ 

ในการดำาเนนิการแก้ปัญหาของไทยแก่นานาประเทศ  

โดยแต่งตั้งคณะทำางานพิเศษเพื่อหารือกับสำานักงาน

บริหารการบินแห ่งชาติ 	 (Federal	 Aviat ion	 

Administration:	FAA)	ของสหรัฐอเมริกา	และ	EASA	 

รวมทั้ ง ได ้ชี้ แจงสร ้างความเข ้าใจที่ ถูกต ้องแก  ่

ประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 สหรฐัอเมรกิา	 ประเทศแคนาดา	 

“ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ

ในกำรแก้ปัญหำ

กำรบินพลเรือนของไทย

แก่นำนำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

EASA ไม่บรรจุไทยในรำยชื่อสำยกำรบิน

ที่ถูกห้ำมด�ำเนินกำรหรือจ�ำกัด

กำรด�ำเนินกำร ในรอบปลำยปี ๒๕๕๘ 

และกลำงปี ๒๕๕๙”
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60 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ราชอาณาจักรเบลเยียม	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และประเทศญี่ปุ่น	 ทั้งนี้	 การเจรจา	 

ชี้แจง	 และทำาความเข ้าใจดังกล ่าว	 แสดงให ้ เห็นถึงความมุ ่ งมั่นและการดำาเนินการของรัฐบาล 

ในการแก้ปัญหาการบินพลเรือนซึ่งส่งผลให้	 EASA	 ไม่บรรจุชื่อประเทศไทยไว้ในรายชื่อของสายการบิน 

ที่ถูกห้ามดำาเนินการหรือถูกจำากัดการดำาเนินการ	(Air	Safety	List)	ในรอบปลายปี	๒๕๕๘	และกลางปี	๒๕๕๙	 

ทั้งนี้	 จากการสำารวจความพึงพอใจของนักเดินทางทั่วโลกระหว่างเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๘-พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 

โดยสกายแทรกซ์สายการบินไทยสายการบินแห่งชาติได้รับรางวัลอันดับ	๑	ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุง

คุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด	 และอันดับ	 ๑	 ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม	 รวมทั้ง 

ยงัเป็น	๑	ใน	๓	ของสายการบนิทีใ่ห้บรกิารอาหารสำาหรบัชัน้ประหยดัยอดเยีย่ม	สายการบนิทีม่พีนกังานให้บรกิาร

ยอดเยี่ยมของเอเชีย	และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม

๑๐.	 การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๑๐.๑ การดำาเนินงานในระดับนโยบาย

	 	 รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการบริหาร 

และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๖๒ ซึ่ ง เป ็ นน โยบายที่ ต ่ อ เนื่ อ งจากฉบับ	 

พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	โดยยดึหลกั	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา” 

และ	 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ให้ 

ความสำาคัญการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา	 

การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่	 และการยึดมั่น 

ในหลักสิทธิมนุษยชน	หลักนิติรัฐ	นิติธรรม	นอกจากนี ้

ได้ปรบัปรงุการบรหิารเพือ่แก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	 โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เป็นผู ้แทนพิเศษของรัฐบาล	 เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับ 

หน่วยงานในพื้นที่	 ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (คปต.)	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.) 

และศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 จังหวัด	 ส่วนราชการ	 และภาคส่วนต่าง	 ๆ 

ในการเชือ่มโยงงานให้เกดิการบรูณาการ	รวมทัง้ได้กำาหนดให้มคีณะกรรมการทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้งเพิ่มเติมอำานาจของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 

เพือ่บรูณาการการบรหิาร	การพฒันา	และการรกัษาความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมเีอกภาพ

“ปรับปรุงกำรบริหำรเพื่อแก้ไขปัญหำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้มี

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์เป็น

ผู้แทนพิเศษของรัฐบำล 

เพื่อประสำนงำนให้เกิดกำรบูรณำกำร”
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61รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑๐.๒ การขบัเคลือ่นงานการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏบิตักิารการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

  ๑๐.๒.๑ กลุ่มภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

	 	 	 (๑)	 จากการใช้ปฏบิตักิารทางทหารเชงิรกุ	ทำาให้ปัจจบุนัสามารถควบคมุพืน้ที	่ควบคมุ

ผูต้้องหา	และตรวจยดึอาวธุ	ได้เป็นจำานวนมาก	รวมทัง้ได้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของกำาลงัประชาชนทกุประเภท	

ทำาให้สถติเิหตกุารณ์และการสญูเสยีตำา่ทีส่ดุในรอบ	๑๒	ปี	ซึง่ลดลงอย่างมนียัสำาคญั	ทัง้นี	้มสีถติกิารก่อเหตเุกีย่วกบั 

ความมั่นคงจำานวนทั้งสิ้น	๓๐๑	เหตุการณ์	(ลดลงจากปี	๒๕๕๘	จำานวน	๒๗	เหตุการณ์)	จำาแนกเป็นการลอบยิง	

๙๐	เหตุการณ์	วางระเบิด	๑๙๖	เหตุการณ์	วางเพลิง	๑๐	เหตุการณ์	และอื่น	ๆ	อีก	๕	เหตุการณ์	มีการสูญเสีย	

๔๕๐	คน	มีผู้เสียชีวิต	๙๖	คน	บาดเจ็บ	๓๕๔	คน	โดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้	๒๓	คน	ผู้ต้องสงสัยจำานวน	

๑๒๘	คน	ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต	๑๒	คน	ตรวจยึดอาวุธปืนได้	๑๒๕	กระบอก	เก็บกู้วัตถุระเบิดได้	๕๗	ครั้ง

	 	 	 (๒)	 บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ของส่วนราชการต่าง	ๆ	ให้เป็น

เครือข่ายเดียวกัน	 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมทั้งในระดับส่วนกลาง	 ระดับจังหวัด	 และระดับอำาเภอ	 แล้วเสร็จ	 

๓๐	ศูนย์	และจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมระดับอำาเภอเพิ่มเติมอีก	๑๑	ศูนย์

  ๑๐.๒.๒ ก ลุ ่ ม ภ า ร กิ จ ง า น ที่  ๒  

งานอำานวยความยตุธิรรม และเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ

	 	 	 (๑)	 ได้เปิดโอกาสให้บุคคล 

ทีม่หีมายอาญาตามพระราชกำาหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	และบุคคลต้องสงสัย	ออกมา 

รายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 ปัจจุบัน 

มีผู้ออกมารายงานตัวรวม	๓,๙๐๐	คน

	 	 	 (๒)	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	รวม	๘,๒๒๒	ราย	จำาแนกเป็น

การจ่ายเงินเยียวยา จำานวน (ราย)

	 ๑)	 กรณีเสียชีวิต	รายละ	๖,๐๐๐	บาท	 ๕๖

	 ๒)		กรณีบาดเจ็บ	รายละ	๓,๐๐๐	บาท	 ๑๓๙

	 ๓)		ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ	รายละ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ๑๑๗

	 ๔)		เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต	บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ	ตามระดับการศึกษา	 ๗,๑๔๘

	 ๕)		เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ	ตามลักษณะความพิการ	 ๖๘๑

	 ๖)		เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ	 	
	 	 แบบครอบครัวอุปถัมภ์	รายละ	๒,๐๐๐	บาทต่อเดือน	 ๖๑

	 ๗)	 เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบ ๔

	 ๘)	 สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน	๔,๐๐๐	บาท	 ๑๖

“เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุ

ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รวม ๘,๒๒๒ รำย”
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62 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ทั้งนี้	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ถือเป็นปีแรกในรอบ	๑๒	ปี	ที่ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ส่งคืนงบประมาณสำาหรับจ่ายเงินเยียวยาถึง	 ๗๐๐	 ล้านบาท	 เนื่องจากไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจนถึงขั้น 

ใช้งบประมาณเยียวยาจนครบจำานวน

  ๑๐.๒.๓ กลุ่มภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน

	 	 	 (๑)	 การเสริมสร ้างความเข้าใจในเวทีระหว่างประเทศ	 ได ้ประชาสัมพันธ ์ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 

ต่อประชาคมระหว่างประเทศที่สำาคัญ	เช่น	การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมบทบาท

ของไทย	และชี้แจงความคืบหน้าการดำาเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในเวทีระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ	 และการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลาม	

(Organisation	of	the	Islamic	Conference:	OIC	Summit)		การจัดประชุม	International	Symposium	on	

Interfaith	Dialogue	and	Peaceful	Coexistence	in	Multicultural	Societies	ร่วมกับ	Research	Centre	

for	Islamic	History,	Art	and	Culture	(IRCICA)	ภายใต้องค์การ	OIC	ที่กรุงเทพมหานคร	

	 	 	 (๒)	 การสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ  

โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีนักศึกษามุสลิม 

เรียนอยู่	 ๑๘	 ประเทศ	 ดำาเนินโครงการต่าง	 ๆ	 รวม	 ๕๑	 โครงการ	 ครอบคลุมการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา 

ไทยมุสลิมในต่างประเทศ	 พัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากด้านวิชาการทางศาสนา 

และการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยมุสลิม

	 	 	 ผลจากการดำาเนินการดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทำาให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะโลกมุสลิมตระหนักถึงความพยายาม 

ในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี	มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 โดยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่มีความพยายามและจริงใจ 

ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทย	

  ๑๐.๒.๔ กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

	 	 	 (๑)	 พัฒนาด้านการศึกษา 

	 	 	 	 (๑.๑)	 ส่งเสรมิคณุภาพและขยายโอกาสทางการศกึษา	รวมทัง้พฒันาการจดัการศกึษา 

ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด	 สถาบันการศึกษาปอเนาะ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 จนสามารถ 

ทำาให้ภาพรวมของการจัดศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามหลักการศาสนามากยิ่งขึ้น

	 	 	 	 (๑.๒)	 ขบัเคลือ่นโครงการสานฝันการกฬีาสูร่ะบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนใต้ 

โดยในภาคเรียนที่	 ๑/๒๕๕๙	 ได้ขยายผลเพิ่มจากปี	 ๒๕๕๘	 อีก	 ๔	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี	 

จังหวัดนราธิวาส	 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา	 จังหวัดปัตตานี	 โรงเรียนละงูพิทยาคม	 จังหวัดสตูล	 และโรงเรียน

นาทวีวิทยาคม	 จังหวัดสงขลา	 ทำาให้ครอบคลุมทั้ง	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สามารถรับนักเรียนได้จำานวน 

ทั้งสิ้น	๔๓๐	คน	

	 	 	 	 (๑.๓)	 มอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทผู ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ปีการศกึษา	๒๕๕๙	จำานวน	๕๖๕	ทนุ	และมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษา

อาชวีศกึษาโครงการส่งเสรมิทนุการศกึษานกัศกึษากลุม่พเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ภายใต้แนวคดิ	“เดก็ทนุอาชวีะ 

ชายแดนใต้	 '๕๙	โตไปไม่โกง..”	จำานวน	๔๐๐	ทุน	แบ่งเป็นทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำานวน	๓๐๐	ทุน	
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำานวน	๑๐๐	ทุน	 รวมทั้งมอบทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ระยะที่	๓	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	จำานวน	๒๕๐	ทุน

	 	 	 (๒)	 พัฒนาด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

	 	 	 	 (๒.๑)	 ดำา เนินโครงการเสริมสร ้างสั งคมพหุวัฒนธรรมระดับตำาบล  

(ตามแนวทางทุง่ยางแดงโมเดล)	โดยคดัเลอืกตำาบลเป้าหมาย	พฒันาศกัยภาพแกนนำาในการร่วมกนัคดิวางแผน

แนวทางการดำาเนนิงานกจิกรรมในพืน้ทีค่วามคบืหน้า	จดัทำาเวทปีระชาคมเพือ่วางแผนการเรยีนรู้	การมส่ีวนร่วม	 

ความสามัคคีในพื้นที่ตามกรอบกิจกรรม	๔	 ด้าน	 คือ	 กิจกรรมตามหลักปฏิบัติศาสนา	 ประเพณีและวัฒนธรรม	

กจิกรรมสาธารณประโยชน์	กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ	และกจิกรรมส่งเสรมิการละเล่นและศลิปะการแสดงพืน้บ้าน 

ดำาเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่เป้าหมาย	 เช่น	 การละเล่นพื้นบ้าน 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	เช่น	พิธีเข้าสุนัตหมู่	(ขลิบเด็ก)	กีฬาสานสัมพันธ์คนในชุมชน	

	 	 	 	 (๒.๒)	 ดำาเนินโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี	 โดยจัดตั้งชมรม

เยาวชนคนดีศรีชายแดนใต้	 ใน	๔๔	อำาเภอ	๕	จังหวัดชายแดนใต้	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	๑,๙๒๒	คน	 

ซึ่งสามารถดำาเนินการเกินกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

	 	 	 	 (๒.๓)	 จัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้ สันติสุข “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย  

ก้าวไกลสู่สากล” ประจำาปี ๒๕๕๙	 ณ	 จังหวัดปัตตานี	 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง	รวมทั้งเกิดรายได้

ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน	

	 	 	 	 (๒.๔)		 ดำาเนนิโครงการมหกรรมว่าว วถิไีทย วถิถีิน่	ร่วมกบังาน	Malayuday@Yala 

โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานกงสุลมาเลเซีย	 สถานกงสุลอินโดนีเซีย	 ประจำาประเทศไทย	 จังหวัดยะลา	 

และสงขลา	 ดำาเนินกิจกรรม	 เช่น	 การแข่งขันว่าว	 นิทรรศการว่าวไทยกับพระมหากษัตริย์และว่าวสามจังหวัด

ชายแดนใต้	มีผู้เข้าร่วมงาน	จำานวน	๑๐,๐๐๐	คน	มีว่าวเข้าร่วมการแข่งขัน	จำานวน	๖๔๒	ตัว	

  ๑๐.๒.๕ กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 

	 	 	 (๑)	 นำานโยบายประชารัฐมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้และใช้เป็นธงนำาในการรุกทางการเมืองและการพัฒนา	 โดยผนึกกำาลังกลุ่มผู้เห็นต่าง	 ประชาชน	 องค์กร 

ภาคประชาสงัคมและภาครฐั	มาร่วมแก้ปัญหา	ส่งเสรมิรายได้	คลายความเดอืดร้อนความทกุข์ยากของประชาชน 

เป็นรายครัวเรือน

	 	 	 (๒)	 ดำาเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง แก่ประชากรในพืน้ทีน่ำาร่อง	๓๗	ตำาบล	ทำาแผนส่งเสรมิกจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและส่งเสรมิ

การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่	๗	นิคมสร้างตนเอง	ดำาเนินการแล้ว	๓,๑๐๕	คน

	 	 	 (๓)	 ดำาเนินโครงการซ่อมบ้านเรือนราษฎรยากจนและด้อยโอกาส	 กลุ่มเป้าหมาย

ราษฎรครอบครัวยากจนในพื้นที่จำานวน	๑,๐๐๐	ครอบครัว	ดำาเนินการแล้ว	๘๑๑	ครอบครัว	

	 	 	 (๔)	 ดำาเนินโครงการสานพลังพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้เพื่อให้ประชาชน

ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	๙	แห่งมีความร่วมมือกันทำาประโยชนเพื่อชุมชน	สังคม	และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสขุของคนไทยพทุธ-มสุลมิ	โดยมจีำานวนกลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รบัประโยชน์	จำานวน	๑๐,๐๐๐	คน	ซึง่มโีครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสภาผู้นำาทางสังคม	และส่งเสริมอาชีพ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 (๕)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ดำาเนินโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 สามารถดำาเนินชีวิตได้ตามปกติสุข	 โดยก่อสร้างถนนและ

สะพานรวม	๕๔	สายทาง	ดำาเนินการแล้วเสร็จ	๔๗	สายทาง	และอยู่ระหว่างก่อสร้าง	๗	สายทาง

	 	 	 (๖)	 พัฒนาเศรษฐกิจ

	 	 	 	 (๖.๑)	 ดำาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดยะลา	

ปัตตานี	 นราธิวาส	 สตูล	 และจังหวัดสงขลาจำานวน	 

๕	อำาเภอ	(อำาเภอจะนะ	นาทวี	สะบ้าย้อย	เทพา	และ

สะเดา)	เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตนในพื้นที ่

ดังกล่าวสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้	 ลดปัญหา 

การว่างงาน	อาชญากรรมและปัญหาทางสงัคมอืน่	ๆ 	ซึง่ม ี

บริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจำานวน	๖๙	 ราย	 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๓.๒	ล้านบาท	

	 	 	 	 (๖.๒)	 ส่งเสรมิอาชพี/ 

เพิม่รายได้ตามโครงการแก้ไขปัญหาทีด่นิและพฒันา 

ชมุชนโดยรอบอทุยานแห่งชาตบิโูด-สไุหงปาดี	เพือ่ฝึก 

ทกัษะอาชพีเสรมิให้แก่แรงงานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ 

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	จำานวน	๘๑๑	คน

	 	 	 	 (๖.๓)	 ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)	 โดยเปิดขาย 

และเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา	ซึ่งทำาสัญญาแล้ว	๑	ราย	 เนื้อที่	๕.๙๔	ไร่	และอยู่ระหว่าง 

การตดัสนิใจของลกูค้า	จำานวน	๑๒	แปลง	เนือ้ที	่๗๑.๓๖	ไร่	และจะจดั	Road	Show	โครงการ	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย

	 	 	 	 (๖.๔)	 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่รายได้และการลงทนุ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ดำาเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการผลิตเสื้อยืดคอโปโลและเสื้อกีฬา 

ให้แก่ราษฎรแล้ว	จำานวน	๓๐๐	คน	

	 	 	 	 (๖.๕)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (ระยะที่	 ๔)	 โดยดำาเนินงานผ่าน	 ๔	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ 

เครือ่งแต่งกายมสุลมิสูเ่ชงิพาณชิย์	กจิกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลย	ีกจิกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ด้านมาตรฐาน	และกจิกรรมการจดัทำาฐานข้อมลูสิง่ทอ	ผลของการพฒันาก่อให้เกดิผลติภณัฑ์สิง่ทอและเครือ่งแต่งกาย

มสุลิมกว่า	๖๐	ผลิตภัณฑ์	 เช่น	ชุดเสื้อผ้าบุรุษ	สตรี	ฮิญาบ	ภายใต้แบรนด์	LAWA@THTI	ซึ่งเป็นการออกแบบ 

ร่วมกนัของ	๒	ประเทศ	คอื	มาเลเซยี	และไทย	ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งแต่งกายมสุลมิใน	๕	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	 จำานวน	 ๖๓๕	 คน	 ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านการออกแบบ	 เทคโนโลยี	 มาตรฐาน	 

การตลาด	 และข้อมูลประกอบในการดำาเนินธุรกิจ	 ผลจากการเข้าร่วมโครงการทำาให้สมาชิกมีรายได้ประจำา 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	๑๓,๗๙๐	บาทต่อเดือน	และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	๒,๙๔๐	บาทต่อเดือน	ทำาให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	

“ก่อสร้ำงนิคมอุตสำหกรรม

ยำงพำรำ (Rubber City) 

โดยเปิดขำยและเช่ำที่ดินในโครงกำร

นิคมอุตสำหกรรมยำงพำรำ 

และจัด Road Show โครงกำร 

ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย”
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65รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 	 	 (๖.๖)	 ดำาเนนิโครงการส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

เช่น	 จัดตลาดนำ้ายางสดท้องถิ่นโดยดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจำานวน	 ๔๕๒	 กลุ่ม	 ปริมาณนำ้ายางสดผ่านตลาด	

๒๘,๗๗๐.๒๒	ตัน	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	๓,๐๐๐	ราย	รวมทั้งจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์นำ้าทางทะเล 

ใน	๓	จงัหวดั	๕	แห่ง	ได้แก่	จงัหวดัสงขลา	๑	แห่ง	ปัตตานี	๒	แห่ง	และนราธวิาส	๒	แห่ง	ถ่ายทอดความรูห้ลกัสตูร

เทคโนโลยีการลดต้นทุนอาหารสัตว	์ (โคเนื้อ/ประมง)	 ๑๐๕	 ราย	 อุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต

ยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา	๓	แห่ง	มูลค่า	๗.๖๒	ล้านบาท	รวมทั้งอุดหนุน

อปุกรณ์การตลาดและปัจจยัการผลติ	การแปรรปูแก่สหกรณ์จงัหวดัสงขลา	จำานวน	๓	แห่ง	มลูค่า	๙.๓๑	ล้านบาท 

ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ๓,๓๙๑	 ราย	 จัดทำาหลักสูตรการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	 

โดยนำาแนวคดิจากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารทิีเ่หมาะสมกบัพืน้ที	่มาผนวกกบัแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	และเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	จำานวน	๗,๓๒๒	ราย	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตพืช	๑๓,๑๐๘	ราย	และจัดทำาแปลงต้นแบบ	๑,๐๘๒	แปลง	ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง	จัดระบบอนุรักษ์ดิน

และนำ้า	 ขุดคู	 ยกร่อง	 เพื่อปลูกปาล์มนำ้ามัน	 และปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว	 จำานวน	 ๒๓,๗๕๑.๒๕	 ไร่	 

ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	๘,๑๖๖	ครัวเรือน

	 	 	 	 (๖.๗)	 ดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ 

เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางนำาประชาชนในพื้นที่ได้การพัฒนาทักษะฝีมือ	 ความคุ้มครอง 

ด้านแรงงาน	ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน	ทั้งนี้	บัณฑิตแรงงาน	จำานวน	๓๘๐	คน	สามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจำาอำาเภอ 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจำาตำาบล	และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอำาเภอ	ตลอดจน 

การจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	 เช่น	 การฝึกอบรมภาษาก้าวทันประชาคมอาเซียน	

กิจกรรมหนึ่งอำาเภอหนึ่งกลุ ่มอาชีพ	 และโครงการสำานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน	 โดยได้ให้บริการ 

ด้านแรงงานแก่ประชาชน	จำานวน	๔๐,๖๘๕	คน

	 	 	 (๗)	 ดำาเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำาเภอสันติสุข	 โดยนำากำาลังอาสาสมัคร

และกำาลังประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถแล้ว	จำานวนทั้งสิ้น	๓๔,๒๔๖	คน	มาสนับสนุนภารกิจ

เชิงรับโดยเฉลี่ยวันละ	๒๕,๐๐๐	คน

  ๑๐.๒.๖ กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 

	 	 	 (๑)	 เสรมิสร้างประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติของข้าราชการในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	จำานวน	๓๑	รุ่น	มีผู้เข้าร่วม	จำานวน	๒,๘๕๒	คน	

	 	 	 (๒)	 จัดตั้งศูนย์ดำารงธรรมประจำาอำาเภอและจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้	 

จำานวน	๑๙๕,๐๕๕	ครัวเรือน

  ๑๐.๒.๗ กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

	 	 	 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พูดคุยกับกลุ ่มผู ้เห็นต่างจากรัฐ 

มคีวามคบืหน้าทีส่ำาคญั	เช่น	ทำาให้กลุม่ผูเ้หน็ต่างจากรฐักลุม่ต่าง	ๆ 	รวมตวักนัเข้ามาพดูคยุกบัฝ่ายไทยได้ตามนโยบาย

ของรฐับาล	กลุม่ผูเ้หน็ต่างจากรฐัเริม่ตอบรบัการลดเหตรุนุแรง	ทำาให้เหตกุารณ์ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ในภาพรวมลดลงอย่างมนียัสำาคญั	และประชาชนในพืน้ทีแ่ละนานาชาตใิห้การสนบัสนนุกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัติ 

ทัง้นี	้ ความคบืหน้าการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุล่าสดุทัง้สองฝ่ายได้เหน็พ้องรบัรองกตกิาร่วมทางธรุการ	และการสนบัสนนุ

การพูดคุยเพื่อสันติ	 เพื่อใช้เป็นกรอบการทำางานระหว่างรัฐและผู ้เห็นต่างจากรัฐ	 และเห็นพ้องจะหารือ 

เรือ่งการกำาหนดพืน้ทีป่ลอดภยัร่วมกนัตามข้อเสนอของภาคประชาสงัคมและประชาชนในพืน้ที	่ในการพดูคยุครัง้ต่อไป
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66 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

	 	 นอกจากนี้ 	 ได ้มอบให ้สถาบันอุดมศึกษาดำาเนินการจัดทำากรอบแนวทางการติดตาม 

ผลการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

ทีส่ำาคญัและโครงการหลกัตามกลุม่ภารกจิงานภายใต้แผนปฏบิตักิารการแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	รวมทั้งจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๓	

ให้เป็นแผนรองรบัการนำานโยบายการบรหิารและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ไปสูก่ารปฏบิตัใินระยะ	๓	ปีต่อไป

 ๑๐.๓ การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการเมอืงต้นแบบ “สามเหลีย่ม มัน่คง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน”

	 	 รัฐบาลได้จับมือภาคธุรกิจ	ภาคเอกชน	

และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องร่วมกนักำาหนดกรอบการพฒันา 

โครงการเมอืงต้นแบบ “สามเหลีย่ม มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” 

ภายใต้แนวคิด	“สานพลังประชารัฐ”	ผ่านการลงทุน 

ขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน	 พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ	 

เพื่อสร้างบ้านเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ ์

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	๓	แห่ง	ได้แก่	๑)	เมอืงหนองจกิ 

จั งหวัดป ัตตานี 	 พัฒนาขึ้น เป ็น เมืองต ้นแบบ

อุตสาหกรรมเกษตร รองรับภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจ 

ทั้ ง ในและต ่ า งประ เทศที่ พ ร ้ อม เข ้ ามาลงทุน 

๒)	 เมืองเบตง จังหวัดยะลา 	 พัฒนาขึ้น เป ็น 

เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

เป็นเมืองหลักที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยว 

และการค้าชายแดน	 โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร	 เน้นการสร้าง 

การมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบ	 และ	 ๓)	 เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	 พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลาง

การค้าชายแดนระหว่างประเทศ	 เป็นประตูการค้าชายแดนสู่อาเซียน	 และการเป็นศูนย์กลางการกีฬา 

การจัดประชุมและนันทนาการ	เพื่อเป็น	Landmark	แห่งใหม่ด้วยการลงทุนเขตการค้าพิเศษและเพื่อขับเคลื่อน 

การดำาเนนิโครงการดงักล่าว	รฐับาลได้ประกาศให้พืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้	๓	แห่งดงักล่าวเป็นพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษเฉพาะ	

และเหน็ชอบหลกัการโครงการลงทนุภายใต้โครงการเมอืงต้นแบบฯ	จำานวน	๖๓	โครงการ	กรอบวงเงนิ	๕,๑๗๕.๓๘๙	

ล้านบาท	ตัง้ศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service)	กำาหนดพืน้ทีป่ลอดภยั	รวมทัง้ดำาเนนิมาตรการภาษี

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการ 

ในท้องที่	ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่	(New	Startup)	ในท้องที่	และส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูง 

นอกท้องที่ไปทำางานในท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการ 

ที่มีศักยภาพในท้องที่

“ด�ำเนินโครงกำรเมืองต้นแบบ 

“สำมเหลี่ยม มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภำยใต้แนวคิด 

“สำนพลังประชำรัฐ” ผ่ำน

กำรลงทุนขนำดใหญ่ของธุรกิจเอกชน

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๓ แห่ง”



ผลการดำาเนินงาน
ตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน





นโยบายข้อ ๑

“สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย
รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ...”

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์



นโยบายข้อ ๑

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

นโยบายข้อ ๑

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ 

ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการด�าเนินการกับผู ้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  

โดยไม่ค�านึงถึงความรู ้ส�านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ

เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 

สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู ้ เข ้าใจหลักการทรงงาน สามารถน�า 

หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ 

และแบบอย่างทีท่รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นทีป่ระจกัษ์และเกดิประโยชน์ในวงกว้างอนัจะช่วย

สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 ปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกร 

ทกุหมูเ่หล่าเนือ่งจากเป็นปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี  

ในวนัที ่๙ มถินุายน ๒๕๕๙ และเป็นปีทีส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ 

ในวนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ ยงัความปลาบปลืม้ปีตยินิดี 

ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนจะร่วมกันแสดงออกถึง 

การเทิดทูนและจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 

มหามงคลดังกล่าว แต่เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ส�านักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 

สวรรคต ยังความสูญเสียและความวิปโยคที่สุดในชีวิต

ของพสกนิกรทั้งประเทศ การเตรียมงานพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณ ี

และสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย  

จึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของรัฐบาล 

 ๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  ๑.๑.๑ จดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เด็ก เยาวชน ทราบ 

และตระหนักรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมส�าคัญ 

ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมทางศาสนา 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ 

ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

และศาสนาซิกข์) ณ มณฑลพิธีท ้องสนามหลวง 

พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๒) จุดเทียน 

ถวายพระพรชยัมงคล ๓) จดังาน “ถนนสายวฒันธรรมไทย ใต้ร่มพระบารม”ี โดยจดัแสดงนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ 

การแสดงทางศลิปวฒันธรรม (การแสดงพืน้บ้าน ดนตร ีการแสดงโขน การแสดงหุน่โจ-หลยุส์ วรรณกรรมพืน้บ้าน) 

ตลาดนดัศลิปะและจ�าหน่ายสนิค้าทางวฒันธรรม “ของดบ้ีานฉนั” ๔ ภาคตัง้แต่ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร์ 

จนถงึท้องสนามหลวง ๔) กจิกรรมชาวไทยเชือ้สายจนี “รวมใจ รวมพลงั เทดิไท้มหาราชา” ณ บรเิวณวงเวยีนโอเดยีน 

และถนนเยาวราช และ ๕) กิจกรรมจากภาคประชาชนที่น�าโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๒ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for Dad” รัฐบาล

ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ “Bike for Dad” เมือ่วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน รวมจ�านวน ๖๐๗,๙๐๙ คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 

๙๙,๙๙๙ คน ภูมิภาค จ�านวน ๗๖ จังหวัด ๔๙๘,๑๐๕ คน และต่างประเทศ จ�านวน ๖๖ ประเทศ ๙,๘๐๕ คน 

มีคณะทูตานุทูต ผู้แทนส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนผู้ทุพพลภาพ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 

ในกรงุเทพมหานคร จ�านวนกว่า ๖,๐๐๐ คน นอกจากนี ้ได้จดักจิกรรมประกวดภาพถ่าย และจดัท�าหนงัสอืบนัทกึ

ประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย

“จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรต ิ

“Bike for Dad” 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 

๖๐๗,๙๐๙ คน”

  ๑.๑.๓ จดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาส 

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยด�าเนินกิจกรรมศาสนพิธี และรัฐพิธี  

ประกอบด้วย ๑) โครงการบรรพชาอปุสมบท ๗๗๐ รปู 

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙   

๒) พธิถีวายพระพรและถวายพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช วนัที ่๙ มถินุายน 

๒๕๕๙ พร้อมกนัทัว่ประเทศ ประกอบด้วยพธิตีกับาตร 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดถวายพระพร โดยผู้น�า

ศาสนาทกุศาสนา พธิเีจรญิจติภาวนาและถวายพระพร 

ในภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก ๓) จัดงานมหกรรม

รามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ๔) ตามหาบุคคล 

ในภาพ “ภาพแห่งความจงรักภักดี” จ�านวน ๗ ภาพ ๕) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย  

ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ๔ ภูมิภาค ๖) จัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย  

พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ๗) ด�าเนนิโครงการ “ปลกูไทย...ในแบบพ่อ” 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกอบด้วยการจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิญัจร 

“บวับาทยาตรา”ใน ๕ ภาคของประเทศไทย จัดท�า

ภาพยนตร์สั้น “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity  

of Thais” ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี 

Sounds of Love” และด�าเนนิโครงการเยาวชนอาเซยีน

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย 

พระยุคลบาท 

  ๑.๑.๔ จัดกิจกรรมปณิธานความดี 

ปีมหามงคล รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ได้รวมใจถวายของขวญัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ภมูพิลอดลุยเดช สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

และพระบรมวงศ์ทกุพระองค์ ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ซึ่ ง เป ็นช ่ วง เวลาอันเป ็นมหามงคลของสถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิต่อเนือ่งกนั ๓ ปี โดยการตั้งปณิธาน 

ความดีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมทางอ้อม 

สามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ ได้ด�าเนินกิจกรรมปณิธานความดี 

ปีมหามงคล จ�านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการ 

“ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เป็นโครงการที่รวบรวมสิ่งมีค่า 

ของแผ่นดินไทย จ�านวน ๙ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Royal 

Accomplishments ๒) บุคคล ๓) สถานที่และ

สถาปัตยกรรม ๔) อาหารไทย ๕) ศิลปะ ๖) งานฝีมือ

และหัตถกรรม ๗) ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

๘) ภูมิปัญญา การศึกษา นวัตกรรม และ ๙) กีฬา

และเบ็ดเตล็ด เพื่อน�ามาจารึกเป็นคลังสมบัติดิจิทัล

ของชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเก็บรักษาไว้

เป็นแหล่งความรู้ส�าหรับเยาวชน นักศึกษา ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และรวมไปถึง 

ชาวต่างชาติที่สนใจเข ้ามาชม หรือน�าไปใช้เป ็น 

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการและด�าเนินกิจกรรม 

“เจ้าพระยาใสสะอาด” เพือ่บ�ารงุรกัษาแม่น�า้เจ้าพระยา 

ในบรเิวณท่าช้าง วดัอรณุราชวราราม และโรงพยาบาล

ศิริราช ให้มีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย  

เพื่อสร ้างภาพลักษณ์ที่ดีด ้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย

“ด�าเนินโครงการ

ภาคภูมิแผ่นดินไทย และกิจกรรม 

“เจ้าพระยาใสสะอาด” 

ถวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๕ จัดนิทรรศการ การแสดง และจัดท�าสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 

   (๑) นิทรรศการ “ท�าดีแบบพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภมูพิลอดลุยเดชเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ณ บรเิวณสนามเสอืป่า 

ระหว่างวนัที ่๑๑-๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ เพือ่น�าเสนอเนือ้หาทีมุ่ง่เน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุน่ใหม่ได้รบัรู้ 

และเกดิความเข้าใจโดยง่ายในเรือ่งเกีย่วกบัพระราชประวตั ิการทรงงานตัง้แต่ทรงครองราชย์ งานวจิยัส่วนพระองค์ 

ทีน่�ามาใช้พฒันาประเทศ การเสดจ็พระราชด�าเนนิแปรพระราชฐาน การพระราชทานศนูย์ศกึษาการพฒันาทัง้ ๖ แห่ง  

และแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้ประชาชนเกดิความซาบซึง้ และสามารถน�าหลกัแนวคดิไปประยกุต์ใช้ 

เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงและด�ารงชวีติทีม่คีวามสขุต่อไป

   (๒) โ ข น พ ร ะ ร า ช ท า น 

เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เรื่อง 

รามเกยีรติ ์ชดุ “พระกฤดารามาวตาร” จ�านวน ๕ องก์ 

ประกอบด้วย องก์ที่ ๑ นารายณ์ปราบนนทก องก์ที่ ๒ 

ทศกัณฑ์ลักสีดาหนุมานถวายพล องก์ที่ ๓ จองถนน  

องก์ที ่๔ ยกรบ และองก์ที ่๕ พระรามคนืนคร ระหว่าง 

วนัที ่๑๑-๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ เพือ่ให้แง่คดิในการส่งเสรมิ 

คณุธรรม คณุงามความด ีความรกัสามคัค ีความสงบสขุ 

ของบ้านเมือง เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  

ได้มีโอกาสชื่นชมการแสดงศิลปะชั้นสูงประจ�าชาต ิ

ของไทย

   (๓) สารคดเีฉลมิพระเกยีรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

“เอกกษัตริย์อคัรศลิปิน” รวมทัง้จดังานแสดงวฒันธรรม

เฉลมิพระเกยีรต ิ“ถนนสายวฒันธรรมไทยใต้ร่มพระบารม”ี 

  ๑.๑.๖ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ�านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ 

จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี และกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐,๙๙๕ คน รวมทั้งจัดตั้ง 

ศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานในสถานประกอบ

กิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย  

โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อขยายการให้บริการ 

การทดสอบฯ สูป่ระชาชนอย่างทัว่ถงึ ทัง้นี ้มกีารจดัตัง้

ศูนย์ทดสอบฯ ในสถานประกอบกิจการแล้ว จ�านวน 

๗๙ แห่ง
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75รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๒ การเตรียมงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  รฐับาลได้ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  ดงันี้

  ๑.๒.๑ ประกาศให้สถานที่ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน ่วยงานของรัฐและสถานศึกษา 

ลดธงครึง่เสาเป็นเวลา ๓๐ วนั ตัง้แต่วนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และประกาศให้วันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการ

ไว้อาลัยและให้ประชาชนเข้าถวายน�้าสรงพระบรมศพ 

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ การจัดให ้

ข้าราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และพนกังานองค์การ

มหาชนไปเข้าเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

พระบรมศพ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตาม

สถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์ ด�าเนินการ 

ด้านต่าง ๆ  ให้เกดิความสงบเรยีบร้อย และประสานงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานพระราชพิธี

พระบรมศพ 

  ๑.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภมูพิลอดลุยเดช โดยรฐับาลได้กราบบงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นองค์ทีป่รกึษา 

และแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เช่น ฝ่ายอ�านวยการจดังานพระราชพธิ ีฝ่ายจดัการพระราชพธิ ีฝ่ายจดัสร้าง

พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ พระยานมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

  ๑.๒.๓ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม 

เป็นพระบรมราชานสุรณ์หรอืถวายเป็นพระราชกศุลเพือ่ให้ประชาชนร่วมในการถวายสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การจัดให้มีบริการสายด่วน (ศูนย์บริการประชาชน สายด่วน ๑๑๑๑ และ 

ศนูย์ด�ารงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗) เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตฉุกุเฉนิหรอืสอบถามข้อมลูข่าวสาร

ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะและจัดการจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

เพือ่อ�านวยความสะดวกประชาชนในการเดนิทางมาถวายสกัการะพระบรมศพ การตัง้ศนูย์บรกิารทางการแพทย์

รอบสนามหลวง ตลอดจนการจัดงานธงฟ้าลดราคาเสื้อด�า และการจัดให้บริการย้อมผ้าสีด�าให้แก่ประชาชน 

ทั่วประเทศ   
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76 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๓ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม 

ทางศาสนา ได้แก่ พธิเีจรญิพระพทุธมนต์และตกับาตร 

พระสงฆ์ ๑๗๐ รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

และส่วนภูมิภาค พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 

(ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา 

พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ ๒) ตามหาบุคคลในภาพ

ที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จ�านวน ๘ คน ๓) จัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๔) การแสดงโขนของ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ ๕) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รัฐบาลได้จัดสร้าง

ถาวรวตัถนุ้อมเกล้าฯ ถวาย โดยขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตจดัสร้างพระพทุธรปูประจ�าพระชนมพรรษา 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เจ ้ า ฯ  พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ และได้รบัพระราชทานนาม 

พระพทุธรปูประจ�าพระชนมพรรษาว่า “พระสมัพทุธโคดม 

สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” รวมทั้ง 

ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” 

และด�าเนนิโครงการจดัสร้างสวนป่าเบญจกติต ิตลอดจน 

จัดสร้างถวาย “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของ

แผ่นดิน” นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ ๙ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสาธารณประโยชน์ ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านมหกรรมการแสดง 

การประกวด และนทิรรศการ ด้านการจดัท�าเอกสาร วดีทิศัน์ และของทีร่ะลกึ และด้านอืน่ ๆ  รวม ๒๙๘ โครงการ 

หรือกิจกรรม และจัดท�าหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยรวบรวมเกี่ยวกับพระราชประวัติ  

พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธี รัฐพิธี รวมทั้งโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศาสนาพิธีและกิจกรรมฉลองต่าง ๆ

 ๑.๔ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙   โดยจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ทั้ ง ในส ่ วนกลางและส ่ วนภูมิภาคทั่ วประ เทศ  

เพื่อถวายความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ  

พระมหากรณุาธคิณุ และพระราชกรณยีกจิในด้านต่าง ๆ  

ประกอบด้วย ๑) พิธีทางศาสนา โดยจัดพิธีเจริญ 

พระพุทธมนต์เนื่องด ้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบ 
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77รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ดวงพระชาตา รวมทัง้พธิทีางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา  

๒) การตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตาม 

พระราชกรณียกิจ จ�านวน ๗ ภาพ ๓) การแสดง

โขนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔) การจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ และ

เจ้าฟ้านักบิน” จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับ

ประชาชน หนังสือสมุดภาพพระราชกรณียกิจ  

และจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ๑.๕ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ 

จ�านวน ๗๗ แห่ง การบรรพชาอปุสมบทพระภกิษสุามเณร 

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร ้อนทั้ ง ในส ่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค จัดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย 

Thailand Eye ณ หอศลิป์ซทัชี ่(Saatchi) กรงุลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร และหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ 

๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเฉลมิฉลอง ๑๖๐ ปี การสถาปนา 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหราชอาณาจักร 

นอกจากนี ้ได้จดัเสวนาและนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” ตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท  

จ�านวน ๖ ภาพ การจดัมหกรรมศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ การแสดงดนตรไีทยครอูาวโุสแห่งรตันโกสนิทร์ 

และการแสดง “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ณ โรงละครแห่งชาติ 

 ๑.๖ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี

เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัประสตู ิ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม ์

เนื่องด้วยนพเคราะห์สืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ 

ตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจ�า จ�านวน ๕ ภาพ 

การจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดง

ดนตรีกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงละครแห่งชาติ 
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 ๑.๗ การจดังานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช สมเดจ็พระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ในต่างประเทศ 

  ๑.๗.๑ จัดพิธีถวายพระพรและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี ๙ มถินุายน ๒๕๕๙  

โดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับทีมประเทศไทยในพื้นที่เชิญชวนชุมชนไทยร่วมพิธีแสดง 

ความจงรักภักดี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับประเทศไทย และวันใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนไทย

สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสถานเอกอัครราชทูต  

สถานกงสุลใหญ่ โดยยึดแนวทางของรัฐบาลที่เน้นความพอเพียง สมพระเกียรติ และการบูรณาการร่วมกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักประชารัฐ เช่น การแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ 

เผยแพร่แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การจดัแสดงผลงานศลิปะเพือ่เผยแพร่

พระอัจฉริยภาพ และโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  ๑.๗.๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสถานเอกอัครราชทูต  

สถานกงสลุใหญ่ โดยจดัพธิถีวายพระพรชยัมงคลในต่างประเทศ ในวนัและเวลาทีใ่กล้เคยีงกบัวนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ จัดนิทรรศการภาพเขียนและประติมากรรม “แม่ลูกผูกพัน” 

(Mother and Child) ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านผ้าไหมไทย 

ในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิตาลี  

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา การแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยในเทศต่าง ๆ  เช่น Llewellyn Hall 

กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น โครงการ

ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

๒. การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา 

พระบรมเดชานุภาพ

 รฐับาลได้ด�าเนนิงานเกีย่วกบัการปกป้องรกัษา 

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยติดตามและตรวจสอบ 

ผู้กระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่เผยแพร่ข้อมูล 

รูปภาพ หรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ 

สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ตรวจพบ 

เว็บไซต์ที่เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

บ่อนท�าลายสถาบนัฯ และไม่เหมาะสม โดยส่งเรื่องให้

ฝ่ายกฎหมายด�าเนินการกับเว็บไซต์ที่กระท�าความผิด 

จ�านวน ๑๔,๐๔๒ URLs และมีค�าสั่งศาลอาญา 

(หมายเลขคดดี�า) ให้ระงบัการท�าให้แพร่หลายซึง่ข้อมลู

คอมพิวเตอร์ จ�านวน ๑๐๕ URLs 

“ด�าเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์

ที่เข้าข่ายล่วงละเมิดและบ่อนท�าลาย

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๔,๐๔๒ URLs 

และมีค�าสั่งศาลอาญาให้ระงับ

การท�าให้แพร่หลาย ๑๐๕ URLs”
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๓. การ เผยแพร่ความรู้ คว าม เข ้ า ใจ เกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย  ์

และพระราชกรณียกิจแก่ประชาชน

 ๓.๑ การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ โดยจัดแสดงนิทรรศการสร้างต้นแบบและฐาน

การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ในด้านการเกษตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ จ�านวน ๓๓๒,๑๘๓ คน รวมทั้ง

ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร กิจกรรมการเรียนรู้ 

และฝึกปฏิบัติ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๓๖,๙๐๖ คน

 ๓.๒ การจดันทิรรศการสญัจรเฉลมิพระเกยีรติ 

“บัวบาทยาตรา” และนิทรรศการ “การเจริญ 

พระราชสมัพนัธไมตร”ี ณ พระราชนเิวศน์มฤคทายวนั 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถเนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เนื้อหาและภาพถ่าย รวมทั้งสิ่งของ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งในอดีต

และปัจจุบัน  โดยจัดแสดง ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม

จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๒,๐๐๐

๑,๘๐๐

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๐๐

๐

๒๐

๑๘

๑๖

๑๔

๑๒

๑๐

๘

๖

๔

๒

๐

URLs

๑,๗๘๑

๑,๑๑๘

๑,๓๓๓ ๑,๒๘๐

๑,๐๐๗

๗๖๑ ๗๒๑

เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน/เว็บไซต์ไม่เหมาะสม (URLs)
ค�าสั่งศาลอาญาให้ระงับ (URLs)

ต.ค.
๕๘

พ.ย.
๕๘

ธ.ค.
๕๘

ม.ค.
๕๙

ก.พ.
๕๙

มี.ค.
๕๙

เม.ย.
๕๙

พ.ค.
๕๙

มิ.ย.
๕๙

ก.ค.
๕๙

ส.ค.
๕๙

ก.ย.
๕๙

เดือน

๑,๔๕๔

๑,๖๘๕

๘๑๐

๕๐๕
๖

๑๐

๑๔

๑๑

๗

๕

๑๐

๗
๘

๕

๓

๑๙

๑,๕๘๗

URLs

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



นโยบายข้อ ๑

80 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
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 ๓.๓ การจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพราชสกุลมหิดล ครอบครัวแห ่งแรงบันดาลใจ 

ด้านศลิปวฒันธรรม เพือ่เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ประกอบด้วย นทิรรศการพระอจัฉรยิภาพราชสกลุมหดิล 

ครอบครัวแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยความรักศิลปะและประชาชน โดยรวบรวมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในราชสกลุมหดิล ๑๔ พระองค์ ทีท่รงเป็นต้นแบบแห่งการใฝ่ศกึษาเรยีนรู ้ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิเกีย่วกบั 

งานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา ที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย เริ่มตั้งแต่ 

สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีสมเดจ็พระเจ้า 

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ โดยจดัแสดงทีห่อศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ 

ตลอดปี ๒๕๕๙ รวมทั้งจัดนิทรรศการ “ทรงเป็นมหาราชาที่โลกแซ่ซ้องสรรเสริญ” มีเนื้อหาครอบคลุม 

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะและบุคคลส�าคัญจากต่างประเทศ  

การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ

 ๓.๔ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยน�าเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สะท้อน 

พระราชกรณียกิจ ๗๐ เหตุการณ์ ๗๐ ผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้หัวข้อ 

ผลงานศิลปะร่วมสมัยเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 

๗๐ ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช 

ที่สะท้อนผ่านภาพมุมของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 

โดยเยาวชนที่เคยผ่านโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะร่วมสมัย รุ่นที่ ๑-๗ ประมาณ ๕๐๐ คน 

รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

ครบ ๗๐ ปี ๙ มถินุายน ๒๕๕๙ เรือ่ง “ใต้ร่มพระบารมี 

๗๐ ปี แห่งการครองราชย์” มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ครู อาจารย์ และนักเรียน ประมาณ ๓๐๐ คน

 ๓.๕ การด�าเนินโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ ๔ โดยมีเยาวชน 

ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภูมิภาค จ�านวน ๕๑ คน  

และต่างประเทศ จ�านวน ๑๒ คน ร่วมโครงการฯ  

ที่ ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖-๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด�าริให ้แก ่

เยาวชน ผ่านการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิร่วมกบัเกษตรกร 

ผู้น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติ และสร้างพลัง 

จิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม 
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81รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๔. การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ๔.๑ การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔.๑.๑ ด�าเนนิงานตามแนวเศรษฐกจิ 

พอเพียง  โดยอบรมให ้ความรู ้การจัดท� าบัญชี 

ต้นทนุอาชพี จ�านวน ๒๐๑,๒๔๘ ราย สร้างและพฒันา

อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ�านวน ๒๕,๓๗๕ ราย 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้

การด�าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔,๙๔๖ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ความเข้าใจ 

ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๑๕,๗๓๒ ราย  

และคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยได้ฝึกอบรม

เกษตรกร จ�านวน ๓,๔๒๗ ราย 

  ๔.๑.๒ ส ่งเสริมการน�ามาตรฐาน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

สูภ่าคปฏบิตั ิ(มอก.๙๙๙๙) เพือ่น้อมน�าหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ของสังคมไทย  โดยจัดสัมมนาผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ 

ส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้อง ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

พษิณโุลก สรุาษฎร์ธาน ีราชบรุ ีและอดุรธาน ีมผีูเ้ข้าร่วม 

รวมทั้งสิ้น ๗๖๒ คน จัดกิจกรรมน�าผู้ประกอบการ

ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการจัดท�าระบบ จ�านวน ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๐๘ คน 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรเข้าสู ่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ รวมทั้งฝึกอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการประเมิน  

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คน

  ๔.๑.๓ ขั บ เ ค ลื่ อ น ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา  โดยพัฒนา  

“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

เพื่อท�าหน้าที่เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนขยายผล

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ และเปิด

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล จ�านวน ๗,๔๒๔ แห่ง 
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82 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๑.๔ ด�าเนนิโครงการประชาสมัพนัธ์ 

บทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ และ

เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง 

การประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันา 

สมยัที ่๑๔ (United Nations Conference on Trade 

and Development: UNCTAD XIV) ระหว่างวันที่  

๑๕-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐ

เคนยา และเผยแพร่สปอต “SEP for SDGs Partnership” 

ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Aljazeera รวมทั้งได้เผยแพร่

บทความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหนังสือพิมพ์ Daily Nations ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ที่มียอดจ�าหน่ายสูงที่สุดในเคนยา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเปิดการประชุม UNCTAD XIV ด้วย 

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่บทความหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Thailand’s Path Towards Sustainable  

DevelopmentGoals : Sufficiency Economy Philosophy” เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ New York Times 

ฉบับวันที่ ๒๒ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

 ๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๔.๒.๑ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๐๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๓๐,๖๗๓,๙๕๐ บาท 

   (๑) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามภาค

ภาค จ�านวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท)

ภาคกลาง ๔๔ ๔๙๐,๒๕๗,๒๙๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๐ ๕๖๑,๒๒๑,๒๖๓

ภาคเหนือ ๗๔ ๗๑๕,๘๑๙,๘๗๐

ภาคใต้ ๓๒ ๔๐๒,๗๙๐,๘๑๐

อื่น ๆ ๑๒ ๔๖๐,๕๘๔,๗๑๐

รวม ๒๐๒ ๒,๖๓๐,๖๗๓,๙๕๐

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๒.๒ ขยายผลการด�าเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

โดยแต่ละศูนย์ฯ มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จที่เกษตรกรสามารถน�าไปปฏิบัติตามจนเกิดผลส�าเร็จในอาชีพ 

มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อท�าหน้าที่เป็นเครือข่าย 

เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย จ�านวน ๑๑ เรื่อง 

แบ่งเป็น ด้านปรบัปรงุบ�ารงุดนิ ๓ เรือ่ง ด้านเกษตรกรรม 

๕ เรื่อง ด้านป่าไม้ ๒ เรื่อง และด้านปศุสัตว์ ๑ เรื่อง 

และได ้น� าผลส�า เร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู ่ 

เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ จ�านวน ๔๓ หมู ่บ ้าน 

๑๒,๔๐๓ ครัวเรือน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนม ี

รายได้เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และจัดตั้ง 

กลุม่อาชพีโดยสนบัสนนุให้เกษตรกรท�าเกษตรอนิทรย์ี  

ผลติถ่านชวีภาพเพือ่การเกษตร และส่งเสรมิให้ปลกูมะนาวในสวนหลงับ้าน ส่งผลให้เกษตรกร ๔๒๐ รายในพืน้ที่

รอบศูนย์ฯ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้ขยายผลความส�าเร็จไปสู่เด็กและเยาวชน 

ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว รวม ๑๔ แห่ง ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้เด็ก

เกดิการเรยีนรูว้ธิกีารท�าการเกษตร ทัง้ยงัช่วยให้โรงเรยีนมวีตัถดุบิเพือ่ประกอบอาหารกลางวนัให้แก่เดก็นกัเรยีน

อย่างเพียงพอ 

   (๒) ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุร ีได้ท�าการศึกษา วิจัย ทดลองตามแนว

พระราชด�าริทั้งในด้านประมงและการเกษตร และน�า 

ผลการศกึษาวจิยัถ่ายทอดสูป่ระชาชน เช่น การเพาะเลีย้ง 

สัตว ์น�้าที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส ่งเสริม 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  

และเพิม่ช่องทางการตลาดสนิค้าเกษตร มกีารฝึกอบรม 

ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม ๒๗ หลักสูตร มีผู ้เข้ารับ 

การอบรม ๒,๐๖๓ คน และส่งเสรมิการจดัตัง้กลุม่อาชพี 

   (๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภท

ประเภท จ�านวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท)

ด้านการเกษตร ๓ ๑๐,๓๗๓,๙๒๖

ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ๘๐ ๑,๓๕๗,๐๙๐,๒๐๐

ด้านสิ่งแวดล้อม ๔๗ ๑๒๕,๕๔๕,๒๙๐

ด้านส่งเสริมอาชีพ ๘ ๓๖๙,๔๐๓,๐๔๖

ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๕ ๖๗,๓๙๗,๕๐๐

ด้านสาธารณสุข ๒ ๓,๗๗๗,๓๘๒

อื่น ๆ ๕๗ ๖๙๗,๐๘๖,๖๐๖

รวม ๒๐๒ ๒,๖๓๐,๖๗๓,๙๕๐

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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84 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

เช่น การจัดตั้งธนาคารปูไข่ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบนคงความ 

อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ป่าชายเลน รวม ๑,๓๐๐ ไร่ และป่าคุ้งกระเบน รวม ๑๑,๓๗๐ ไร่ 

   (๓) ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี โดยให้ความส�าคัญกับการเป็นต้นแบบ 

การพฒันา การเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยจดัท�า 

เป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ จ�านวน ๓๗ เรื่อง 

และน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม จ�านวน  

๘ หลักสูตร เช่น หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจาก 

สารพิษ หลักสูตรการเลี้ยงโค จัดฝึกอบรมเกษตรกร 

และนักเรียน โดยมีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน  

๑,๙๒๗ คน และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับ

เกษตรกรและประชาชนทีส่นใจ นอกจากนี ้ยงัท�าหน้าที่

เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้โดยผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า และใช้ปลูกภายใน 

พื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า ปลูกป่าเสริมและปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลง

ปลูกป่าเดิม รวม ๕๐๐ ไร่ และก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จ�านวน ๑๔ แห่ง 

   (๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เปิดให้เกษตรกร หน่วยงาน ประชาชน

ทั่วไป ตลอดจนเยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู ้แนวทาง 

การด�าเนนิชวีติโดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มเีกษตรกรและผูท้ีส่นใจเข้ารบัการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ  

จ�านวน ๒,๘๗๖ คน สนบัสนนุส่งเสรมิเกษตรกรตวัอย่าง

ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ ๒๒ หมู ่บ้าน และได้เพิ่มพื้นที ่

ขยายผลในทุกอ�าเภอของจังหวัดสกลนคร อ�าเภอละ  

๒ แห่ง รวมเป็น ๓๖ แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้จาก 

วิถีชีวิตและประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่จริง 

ส่วนภายในศูนย์ฯ ได้จัดแสดงตัวอย่างพันธุ์ไม้ ๑๕๐ ชนิด และป่า ๕ ชั้น เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

   (๕) ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอดอยสะเกด็ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแหล่งเรยีนรูผ้ลการพฒันาตามแนวพระราชด�าร ิโดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอความชุม่ชืน้ 

ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านอื่น ๆ โดยฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกร ๓,๐๐๐ ราย เพื่อน�าไปประยุกต์

ใช้ในการประกอบอาชพี สามารถสนบัสนนุส่งเสรมิให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายมอีาชพีทีม่ัน่คง ตลอดจนมชีวีติ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   (๖) ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเมอืงนราธวิาส 

จังหวัดนราธิวาส มีการศึกษาทดลองและวิจัย จ�านวน ๙ เรื่อง เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด

ของดินกรดก�ามะถัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 

เชื้อราดิน  สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ จ�านวน ๕๒๔ 

ครัวเรือน มีองค์ความรู ้และทักษะในการพัฒนา 

พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการ

ด�าเนินชีวิต เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

เพือ่ปลกูพชืไร่และไม้ผล โครงการพฒันาพืน้ทีด่นิทราย

จดัเพือ่ปลกูพชืผกัพชืไร่และไม้ผล โครงการพฒันาพืน้ที่

ดนิเปรีย้วจดัเพือ่ปลกูพชืไร่เพือ่การค้า โครงการพฒันา

พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 

  ๔.๒.๓ พฒันาพืน้ทีโ่ครงการหลวง โดยถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่เกษตรกร จ�านวน ๖๕,๖๙๔ ราย 

เสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งมีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จ�านวน ๗๗๙,๖๕๔ คน  

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผล 

โครงการหลวงเพือ่แก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยนื 

จ�านวน ๑๑,๗๙๑ ไร่ แนะน�าส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกร จ�านวน ๕๓ แห่ง สนับสนุนและจัดหาปัจจัย

การผลิตและการตลาด จ�านวน ๑๓ แห่ง วงเงิน ๙.๐๔ 

ล้านบาท ส�ารวจและวเิคราะห์ด้านข้าว จ�านวน ๕๒๐ ราย 

รวมทัง้จดัท�าเวทชีมุชน จ�านวน ๒๖๓ ราย จดัท�าแปลง

เรียนรู้สาธิตและศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าว จ�านวน 

๓๐๔ ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการ 

จ�านวน ๒๕๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 

และจัดท�าพืชบนพื้นที่สูงให้เกษตรกร จ�านวน ๑,๔๐๐ ราย ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ๑,๔๑๓ ราย ถ่ายทอด 

ความรู้ให้กับเกษตรกรและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า จ�านวน ๑,๙๑๕,๐๐๐ ตัว และอบรมการจัดท�าบัญชีต้นกล้า 

และรับจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร และนักเรียนในพื้นที่ จ�านวน ๗๐๕ ราย

  ๔.๒.๔ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ เพื่อให้ประชาชน 

วัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์ 

กับภูมิป ัญญาท ้องถิ่ นหรือตามความต ้องการ 

ของแรงงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔,๕๒๒ คน 

รวมทั้งฝ ึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ�านวน ๒๔ คน 

นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ 

ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจ�าการ ผู้ผ่านการบ�าบัด

ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู ้พิการ  

ผู ้ประสบภัยธรรมชาติ  เยาวชนในสถานพินิจ  
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และชนกลุม่น้อย ให้มคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะฝีมอืแรงงาน และเป็นการเตรยีมความพร้อมด้านจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม 

และพฒันาศกัยภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะให้เป็นก�าลงัแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไก

ด้านก�าลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๙,๖๒๑ คน

  ๔.๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชด�าริ เป้าหมาย ๘๓๐ ราย 

๓๐ ผลิตภัณฑ์ โดยฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและราษฎรในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ช่างบาติก โภชนาการ  

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

และไปสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการและราษฎร 

ได้รับการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๙๔๐ ราย และอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์

  ๔.๒.๖ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ชุมชนตามแนวพระราชด�าริ โดยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส  

จ�านวน ๒๕๐ ราย เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ รวมทั้ง 

ฝึกอบรมด้านการพฒันาทกัษะ การผลติผลติภณัฑ์ชมุชน เช่น การซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้าเบือ้งต้น การตดัเยบ็เสือ้ผ้า 

เบื้องต้น การพัฒนาบุคลากรด้านงานหัตถศิลป์ เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ อันเป็นการน้อมน�า 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา มีราษฎรได้รับการพัฒนาแล้ว 

จ�านวน ๑,๐๐๐ คน

“ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ศิลปาชีพตามแนวพระราชด�าริ 

เป้าหมาย ๘๓๐ ราย ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 

มีผู้ประกอบการและราษฎร

ได้รับการพัฒนา ๙๔๐ ราย”



นโยบายข้อ ๒

“...รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน...เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้...
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย...
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ...”

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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นโยบายข้อ ๒

 ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง 

ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน  

และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ 

เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาค ี

และพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหาร

จัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  

โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก�าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ 

การกระท�าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้า 

ทีต้่องได้รบัการป้องกนัและแก้ไขโดยการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวด และจดัการปัญหาอืน่ ๆ  ทีเ่ชือ่มโยง 

ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง  

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ายุทธศาสตร์

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข 

กับผู ้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง 

กบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นพหสุงัคม ขจดัการฉวยโอกาสก่อความรนุแรงแทรกซ้อน

เพือ่ซ�า้เตมิปัญหาไม่ว่าจากผูม้อีทิธพิลในท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมอืง ทัง้จะเพิม่ระดบัปฏสิมัพนัธ์

กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย  

มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  

ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่น�าไปสูก่ารพึง่พาตนเองในการผลติอาวธุยทุโธปกรณ์ สามารถบรูณาการ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน�าศักยภาพ

ของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วน 

ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถ

ด�าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 

 ๒.๔ เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบันานาประเทศบนหลกัการทีว่่า นโยบายการต่างประเทศ

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน�ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทย 

ในต่างแดน การแลกเปลีย่นทางการศกึษา วฒันธรรม การค้า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการเปิด

โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

 ๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน

  ๑.๑.๑ จัดท�าแผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

เพือ่ให้พืน้ทีช่ายแดนเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามมัน่คง ปลอดภยั 

และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน

ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านในฐานะหุ ้นส่วน 

ทางยทุธศาสตร์ โดยมแีนวทางด�าเนนิงาน คอื ๑)  จดัระบบ

ป้องกนัพืน้ทีช่ายแดน ๒) พฒันาระบบการแจ้งเตอืนภยั

ความมัน่คง ๓) เชือ่มโยงฐานข้อมลูการสญัจรข้ามแดน

ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ ๔) พัฒนาระบบ

การสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุม 

การลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

๕) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน ๖) พัฒนาระบบ 

การตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผูป่้วยข้ามพรมแดน 

๗) จัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง

หรอืควบคมุการใช้พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาเส้นเขตแดนทบัซ้อน 

๘) พัฒนาระบบการข่าว ๙) สนับสนุนและพัฒนา 

ปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และ ๑๐) จัดเฝ้า

ตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล

  ๑.๑.๒ ด�าเนินโครงการเชื่อมโยง 

ข ้ อมู ลลายพิมพ ์นิ้ วมื ออั ต โนมั ติ ทั่ วประ เทศ  

(E-Fingerprint) เพือ่รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมลูลายพมิพ์ 

นิ้วมือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยใช้บัตรผ่านแดนและผู้ต้องกักที่อยู่ในการควบคุม

ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับ 

“จัดท�าแผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย 

และส่งเสริมการค้าการลงทุน

ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน”
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  ๑.๑.๓ ด�าเนินความร่วมมือเกี่ยวกับจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

   (๑) ไทย-กัมพูชา สืบเนื่อง 

จากได ้มีการลงนามความตกลงระหว ่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 

กัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  

๒๕๕๘ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มี 

การลงนามบนัทกึความเข้าใจเพือ่การพฒันาจดุผ่านแดน 

แห่งใหม่บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว-สตึงบท 

จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในระหว่างการประชุมร่วม

อย่างไม่เป็นทางระหว่างคณะรฐัมนตร ี(Joint Cabinet 

Retreat: JCR) ไทย-กมัพชูา ครัง้ที ่๒ เพือ่เร่งรดัการเริม่งานก่อสร้างและการเตรยีมความพร้อม ส�าหรบัจดุผ่านแดน 

ดังกล่าวให้ทันในปี ๒๕๖๑ และเห็นพ้องที่จะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว

ของไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาโดยเร็วที่สุด 

   (๒) ไทย -ลาว  เมื่ อ วั นที่ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการลงนามความตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับใหม่ 

ทดแทนฉบบัเดมิทีห่มดอายลุงเมือ่วนัที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือทั้งสองฝ่าย 

ร่วมกนัอย่างใกล้ชดิในด้านความมัน่คงบรเิวณชายแดน

ระหว่างสองประเทศ เช่น ความร่วมมอืด้านความมัน่คง 

การรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว การป้องกันรักษาชายแดน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การรักษาสิง่แวดล้อมและการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค การเคารพอธิปไตย

ของกันและกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ๑.๑.๔ ด�าเนินโครงการสัมมนาข้าราชการและผู ้น�าท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดน 

และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคง

ในพืน้ทีช่ายแดน และเพือ่ให้เกดิการสร้างเครอืข่ายและกลไกการปฏบิตังิานในระดบัพืน้ทีข่องอ�าเภอและหมูบ้่าน 

ทีต่ดิชายแดน มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ รวม ๒๐๔ คน จาก ๖ จงัหวดั ๒๓ อ�าเภอ ๑๘๑ หมูบ้่าน นอกจากนี ้ยงัได้จดัประชมุ

คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่าง 

วันที่ ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร  

โดยฝ่ายลาวได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ต่อไป
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 ๑.๒ การสร้างความมั่นคงทางทะเล 

  ๑.๒.๑ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

ทางทะเล รัฐบาลได ้ด�าเนินการขับเคลื่อนแผน 

ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔  

ที่ใช ้เป ็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ด�าเนินการปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล ยั่งยืน และมีเอกภาพ 

นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีได ้อนุมัติหลักการร ่าง 

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส�าคัญก�าหนดให้ม ี

คณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล (นปท.) คณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ

ความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ทจชล.) 

และให้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน ์

ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) เพือ่ดแูลและรกัษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล

  ๑.๒.๒ เฝ้าระวงัและป้องกนัการรกุล�า้ 

เขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล รัฐบาลได ้

ด�าเนนิการเพือ่คุม้ครองแท่นขดุเจาะน�า้มนัในอ่าวไทย

จ�านวน ๕๕๔ ครั้ง จับกุมเรือประมงที่ลักลอบเข้ามา 

ท�าการประมงในน่านน�้าไทย จ�านวน ๓๙ ครั้ง  

เรือประมง จ�านวน ๘๒ ล�า ลูกเรือ จ�านวน ๕๗๙ คน  

จดัชดุประสานงานประจ�าพืน้ทีก่องทพัเรอื สนบัสนนุ

การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยได้จับกุมผู้กระท�า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า จ�านวน 

๘๔๑,๘๕๗ เม็ด กัญชา จ�านวน ๑๐,๕๒๒.๖ กิโลกรัม 

พืชกระท่อม จ�านวน ๒๑.๔๕ กิโลกรัม ยาไอซ์ จ�านวน 

๔,๕๓๗ กรมั ไม้พะยงู จ�านวน ๓,๑๒๖ ท่อน และจบักมุ

ผู้หลบหนีเข้าเมือง จ�านวน ๑,๓๗๗ คน

 ๑.๓ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

  รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๔ โดยให้ความส�าคัญกับแนวคิดการทบทวน การป้องกัน การตอบโต้ และการเตรียมพร้อม ประกอบด้วย 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ ด้านกฎหมาย ข่าวกรอง เสริมสร้างศักยภาพ

องค์ความรู้ ๒) การเสริมสร้างความร่วมมือนอกภาครัฐ และ ๓) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  

โดยมสีาขาความเร่งด่วน คอื การก่อการร้าย อาชญากรรมสิง่แวดล้อม การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา การลกัลอบ

ค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด ตามล�าดับ และมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น

“ขับเคลื่อนแผนความมั่นคง

ทางทะเลแห่งชาติทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. 

การรักษาผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๑ แก้ไขปัญหาค้างาช้างของกลาง 

ตามความในอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึง่ชนดิพนัธุข์องสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ์ 

(The Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora: CITES) 

   (๑) ผลกัดนัพระราชบญัญตัิ

งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุมการครอบครอง 

การค้างาช้าง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการก�าหนดให้ช้างแอฟริกา 

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย

   (๒) ด�าเนินการตามแผน

ปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๘  

ซึ่งจากการด�าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามอนุสัญญา CITES ท�าให้ CITES มีมติไม่ระงับ

การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชี CITES กับประเทศไทย และให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ของกลุ่มประเทศ 

ที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary Concern) ที่ด�าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับที่ส�าเร็จอย่างมาก  

โดยระยะต่อไปจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการน�าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน  

เพื่อเร่งด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ โดยเฉพาะการป้องกัน ระงับ และปราบปรามการน�า

ช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น ให้เจ้าของช้างน�าช้างที่อยู่ในครอบครองไปจดทะเบียน 

ท�าตั๋วรูปพรรณและท�าการเก็บตัวอย่างเลือดตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ณ ท้องที่ที่ช้างนั้นอยู่

  ๑.๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ ลักษณะ คือ  

๑) ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ๒) ด�าเนนิมาตรการ 

ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ๓) ร่วมมือกับ 

ต่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจัดตั้งคณะท�างานร่วม

ว่าด้วยความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัประเทศต่าง ๆ  และจดัท�าข้อตกลงความร่วมมอืด้านความมัน่คงในรปูแบบ

บนัทกึความเข้าใจได้ จดัท�าและลงนามบนัทกึความเข้าใจ เช่น คณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมอืด้านความมัน่คง

ระหว่างไทยกับอินเดีย (Joint Working Group on Security Cooperation between Thailand and India: 

JWG Thailand-India) คณะท�างานร่วมว่าด้วยการหารอืด้านความมัน่คงระหว่างไทยกบัรสัเซยี (Thailand-Russia 

Joint Working Group on Security Consultations: JWG-SC) และคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม (Thailand–Viet Nam Joint Working Group on 

Political and Security Cooperation: JWG–PSC)

  ๑.๓.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญ 

ของประเทศ ข้อ ๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

“ได้รับการยอมรับจาก CITES ว่า 

แม้จะเป็น ๑ ใน ๕ ของกลุ่มประเทศ

ที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary 

Concern) แต่สามารถด�าเนินการ

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการงาช้าง

ในระดับที่ส�าเร็จอย่างมาก”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๔ การด�าเนนิงานตามกรอบความร่วมมอื

อาเซียน

  ๑.๔.๑ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี

กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ 

Meeting: ADMM) และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

กับประเทศคู ่เจรจา (ADMM Plus) เข้าร่วมการ

ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบขององค์การ

สหประชาชาต ิโดยล่าสดุได้เข้าร่วมการประชมุเกีย่วกบั 

ระบบก�าลังเตรียมความพร้อมของสหประชาชาติ  

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่างการเตรียมการส่งก�าลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ  

ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

  ๑.๔.๒ จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) 

ได้เริ่มทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

โดย ACMM จะมกีารทดสอบการปฏบิตังิานผ่านการฝึกร่วมระหว่างคณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหาร

กบัคณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตั ิ(ASEAN Military 

Medicine-Humanitarian Assistance-and-Disaster-Relief-Joint-Exercise 2016: AM-HEx 2016)  

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดชลบุรี

๒. การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ 

ข้อ ๑๐ การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๓. นโยบายและการบริหารงานด้านความมั่นคง

 ๓.๑ การปฏิรูปกฎหมายและระบบงานความมั่นคง โดยได้ปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคง 

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับ 

ต่อสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคงและเพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 

ความผาสุกของสังคม ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัต ิ

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  ๒) ร่างพระราชบญัญตั ิ

ข่าวกรองแห่งชาต ิพ.ศ. .... และ ๓) ร่างพระราชบญัญตัิ

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

นอกจากนี้ ได้จัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง พัฒนา

ระบบรกัษาความปลอดภยับคุคล เอกสาร และสถานที่

ส�าคัญ การเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกัน

ประเทศ การแก้ไขปัญหาผูห้นภียัการสูร้บและผูห้ลบหนี 

เข้าเมืองทั้งระบบ

 ๓.๒ การก�าหนดนโยบายความมั่นคง 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ได้ให้ความส�าคัญแก่

การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความมั่นคงในพื้นที่

ชายแดน (รวมพื้นที่ทางทะเล) และความมั่นคงในมิติ

ภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ “มีเสถียรภาพ

ภายในประเทศ ลดภัยข ้ามแดน และก ่อเกิด 

ความเชื่ อ ใจในอาเซียนและประชาคมโลก”  

เพือ่เป็นการวางรากฐานการพฒันาประเทศอย่างมัน่คง 

มั่งคั่ง และมีความยั่งยืน

 ๓.๓ การก�าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยอยู่ร่วมกับ

ประเทศรอบบ้านอย่างฉันมิตรบนผลประโยชน์ 

ร่วมกนัในทกุด้าน” มแีนวทางการด�าเนนิการในภาพรวม 

ดังนี้ ๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ

ระหว่างผู ้น�าระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบ้าน  

๒) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบ้าน 

๓) ด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง

ในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน ด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน ๔) พัฒนาระบบ

ตรวจคนเข้าเมืองและระบบศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการเข้า-ออกประเทศ  

๕) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการน�าแรงงานเข้ามาท�างานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายและปฏิบัติต่อ

แรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทดัเทยีม ๖) ร่วมมอืกบัประเทศรอบบ้านในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

และ ๗) พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศรอบบ้าน 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย 

  ๓.๔.๑ ด�าเนินการด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

   (๑) ทบทวนยุทธศาสตร ์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ที่มุ ่งเน้นให้คนในชาติมีภูมิคุ ้มกัน มีส่วนร่วมและ

ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน ในการป้องกัน (Prevention)  

การเตรียมพร้อม (Preparedness) การบริหาร

จัดการขณะเกิดเหตุ (Response) และการฟื ้นฟู 

(Recovery) ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ  

(Comprehensive Management) ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและทนัท่วงท ีโดยก�าหนดร่างยทุธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

ที่มีความสัมพันธ ์และเชื่ อมโยงกับการป ้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย การป ้องกันประเทศ  

(แผนผนกึก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนัประเทศ) 

และการป้องกันภัยการก่อการร้าย เป็นส�าคัญ 

   (๒) จัดการแข่งขัน Cyber 

Operations Contest 2016 ครั้งที่ ๒ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกองทัพอากาศมีความมั่นคง

ปลอดภยัในการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง

   (๓) จัดงาน Rol l  Out  

Ceremony ของเครื่องบินแบบ Sukhoi Super 

jet 100 LR (model RRJ-95LR) หมายเลขเครื่อง 

๖๐๓๑๗ และ ๖๐๓๑๘ ซึง่จะเข้ามาประจ�าการทีฝ่งูบนิ 

๖๐๓ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ Super International Hanger สนามบิน Marco 

Polo Airport เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

   (๔) จดัการทดสอบชดุปฏบิตัิ

การช่วยเหลอืฉกุเฉนิ เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ประกอบด้วย การจัดแสดง

อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ 

ชดุปฏบิตักิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิ ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั 

กองทัพอากาศ รวมทั้งทดสอบปัญหาที่บังคับการ 

ผ่านการเชื่อมโยงระบบการตรวจจับและเครือข่าย 

(Network Centric Operations: NCO) ซึ่งมี 

การทดสอบควบคูไ่ปกบัการทดสอบภาคสนาม ณ พืน้ที่

จ�าลองสถานการณ์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

“ก�าหนดยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔

โดยเชื่อมโยงกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

การป้องกันประเทศ และการป้องกันภัย

การก่อการร้ายเป็นส�าคัญ”
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97รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๔.๒ การฝึกร่วมทางการทหาร

ของกองทัพ

   (๑) จัดการฝึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management 

Exercise 2016: CMEX 16) ระหว่างวันที่ ๔-๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พื้นที่การฝึกบริเวณแหลมพันวา 

และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

เพื่อฝึกกระบวนการวางแผนและปฏิบัติตามแผน 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่แนวความคดิในการจดัการฝึก 

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ (CMEX 16) ได้ก�าหนดหัวข้อการฝึกหลักในเรื่องของ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลและภัยจากการก่อการร้ายสากล 

   (๒) จัดการฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฝึก 

ทางยทุธวธิ ีกองทพัภาคที ่๒ จงัหวดันครราชสมีา เพือ่เพิม่ขดีความสามารถด้านการปฏบิตักิารร่วมของกองทพัไทย 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการฝึกตามวงรอบประจ�าปีของเหล่าทัพ การระดมสรรพก�าลัง 

เพื่อการทหาร การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ 

ด้านตะวันออก มีก�าลังพลเข้ารับการฝึกจ�านวนกว่า ๕,๐๐๐ นาย

  ๓.๔.๓ บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล 

ด้านความมั่นคง เพื่อจัดท�าระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงและฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้สามารถ 

บูรณาการการท�างานได้อย่างมีเอกภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จ�านวน ๕๕ หน่วยงาน 
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98 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๔.๔ จัดท�าแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๑) ร่วมกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกรอบ

การท�างานร่วมกันตามแผนงาน ได้แก่ ๑) แผนควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ ๒) แผนสกัดกั้นการล�าเลียง 

ยาเสพตดิผ่านแม่น�า้โขงและพืน้ทีส่�าคญั ๓) แผนสกดักัน้การล�าเลยีงยาเสพตดิทางบก ๔) แผนสบืสวน ปราบปราม

กลุ่มผลิตและค้าที่ส�าคัญ ๕) แผนสนับสนุนมาตรการ

และพื้นที่ และ ๖) แผนพัฒนาการบริหารจัดการ 

และอ�านวยการ 

๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 

 ๔.๑ การด�าเนินความสัมพันธ์ในกรอบทวิภาคี 

  รัฐบาลเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนานาประเทศอันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ทีช่่วยเปิดประตใูห้กบัการเพิม่พนูความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  และการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัทัง้ในด้านความมัน่คง 

เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา และความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชน โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

  ๔.๑.๑ ไทยได้ด�าเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียน  

ประเทศในภูมิภาค และประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือและพัฒนา

ความร่วมมือกับทุกประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง โดยในช่วงปีที่ ๒ ของรัฐบาล 

นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย 

และสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ 

“จัดท�าแผนปฏิบัติการ

แม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ร่วมกัน

ระหว่างจีน ลาว เมียนมา ไทย 

กัมพูชา และเวียดนาม”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๑.๒ รัฐบาลได้ต ้อนรับผู ้น�าและ 

ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ที่มาเยือนไทย เช่น 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกา ประธานาธิบดีรัฐปาเลสไตน์ นายกรัฐมนตรี

ราชอาณาจักรกัมพูชา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

อนิเดยี ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 

ของสหรัฐอเมริกา รั ฐมนตรีว ่ าการกระทรวง 

การต่างประเทศญี่ปุ่น ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมียนมา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย 

  ๔.๑.๓ ไทยได้จดัประชมุหารอืทวภิาคี

กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อหารือแนวทาง 

การกระชับและขยายความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาค 

และระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์หรือสนใจ 

ร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint  

Commission: JC) ระหว่างไทย-ลาว และไทย-มาเลเซยี 

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จัดการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับนายกรัฐมนตร ี

แห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๘ การประชมุ Strategic Dialogue กบัสหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที่  

๑๕-๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๘ การประชมุ Political Consultation กบัสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีเมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

การประชมุคณะกรรมาธกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ การค้า และวชิาการกบัสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และการประชุม Political Dialogue กับสาธารณรัฐโปรตุเกส  

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  ๔.๑.๔  รัฐบาลได้เจรจาและจัดท�าความตกลงความร่วมมือกับนานาประเทศในทุกมิติ เช่น  

ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับราชอาณาจักรกัมพูชา ความร่วมมือด้านการเกษตร 

กับประเทศบรูไนดารุสซาลามและสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือด้านการค้าและสินค้าเกษตรกับสาธารณรัฐ 

อิสลามอิหร่าน ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางกับประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือด้านธุรกรรมการเงิน 

และการธนาคารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเปรู และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

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

  ๔.๑.๕ รั ฐบาลได ้ เพิ่ มพู นการ ใช ้

ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆ ที่ไทยมีกับ 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงการค้าเสร ี

(Free Trade Area: FTA) ที่ไทยมีจ�านวน ๑๒ ฉบับ 

กับคู่ภาคี ๑๗ ประเทศ ครอบคลุมมูลค่าการค้ากว่า 

๘.๓๔ ล้านล้านบาท เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ

ประเทศคู่ค้าและลดอุปสรรคเพื่อช่วยให้สินค้าไทย 

เข้าสูต่ลาดต่างประเทศมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ไทยอยูร่ะหว่าง

เจรจาจัดท�าความตกลงหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจ 

ระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่าง

ประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคูเ่จรจา ๖ ประเทศ 

ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศนิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรี 

ระหว่างอาเซยีน-ฮ่องกง และความตกลงการค้าเสรรีะหว่างไทย-ปากสีถาน รวมทัง้จะเปิดเจรจากบัสาธารณรฐัตรุกี  

 ๔.๒ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซียน

  ๔.๒.๑ ไทยได้เพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) รวมทั้ง 

ประเทศมาเลเซียในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน การค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง  

โดยการเปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม การก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแดน ด้านแรงงาน  

โดยจัดท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา  

โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา  

และการด�ารงชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ไทยยังร่วมมือกับประเทศ CLMV  

ผ่านกรอบความร่วมมอืลุม่น�า้โขงกบัประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ี

และสหรัฐอเมริกา 

“เร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

Regional Comprehensive 

Economic Partnership:

RCEP ระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนและประเทศคู่เจรจา ๖ ประเทศ”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๒.๒ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและส่งเสริม 

บทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน 

อย่างสม�า่เสมอ ซึง่ในช่วงปีที ่๒ ของรฐับาล นายกรฐัมนตรไีด้เข้าร่วมการประชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) 

ครัง้ที ่๒๗ ณ ประเทศมาเลเซยี และครัง้ที ่๒๘-๒๙ ณ สาธาณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว การประชมุอาเซยีน

บวก ๓ (ASEAN+3) และการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา 

และสหพันธ์รัฐรัสเซีย 

  ๔.๒.๓ ไทยมีบทบาทที่แข็งขันและ

สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนา 

ในภูมิภาค โดยได้เพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียน 

ในด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาต ิ

และการสร้างความมัน่คงทางทะเล รวมทัง้ได้รบัเลอืก 

ให้เป ็นประเทศผู ้ประสานงานระหว่างอาเซียน-

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ระหว่าง 

ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และได้รับมอบหมายจากอาเซียน 

เป็นผู ้ประสานงานในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่าง 

การขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนภายใต้กรอบวสิยัทศัน์ 

ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ กับการบรรลุวาระ 

ด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 

“ได้รับมอบหมายจากอาเซียน

เป็นผู้ประสานงานในการเชื่อมโยง

การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และ

การบรรลุวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๓ ส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวที

ระหว่างประเทศ

  ๔.๓.๑ รั ฐบาลได ้ด� า เนินบทบาท 

ที่ สร ้ างสรรค ์และรักษาผลประโยชน ์ของชาติ 

ในเวทีระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  

โดยเห็นได้จากที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม

ระหว่างประเทศส�าคัญ ๆ ในช่วงปีที่ ๒ ของรัฐบาล 

เพื่อแสดงบทบาทและท่าทีที่สร ้างสรรค์ของไทย  

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสถานะและการเป็นที่ยอมรับ 

ให้แก่ประเทศ เช่น การประชมุผูน้�าเอเชยี-ยโุรป (Asia-Europe Meeting: ASEM) ครัง้ที ่๑๑ ณ ประเทศมองโกเลยี 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ 

(Conference of Parties: COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ และครั้งที่ ๗๑ ณ สหรัฐอเมริกา การประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ 

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ ๒๘-๒๙  

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุม International Institute for Strategic Studies (IISS) 

Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร ์

ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy  

และการประชุมผู้น�า G20 (G20 Summit)

  ๔.๓.๒ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง เช่น การประชุม  

Thailand–Pacific Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุม 

ว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี ครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ และการประชมุ 

รฐัมนตรกีรอบความร่วมมอืเอเชยี (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ครัง้ที ่๑๔ เมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๙ 

นอกจากนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) ระหว่างวันที ่

๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส�าคัญ โดยเชิญผู้น�าจาก ๓๔ ประเทศสมาชิก ACD เข้าร่วม 

และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

  ๔.๓.๓ รัฐบาลได้ด�าเนินการเชิงรุก

เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในประเด็นที่ประชาคมโลก 

ให้ความส�าคัญ และสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีของไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศ  เช่น การน�าเสนอหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งส�าหรับ 

การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 

โดยขับเคลื่อนในกลุ่ม ๗๗ (Group of 77 and China 

หรอื G77) และกรอบความร่วมมอืไตรภาค ีและผลกัดนั 

การแก้ไขปัญหาการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติ 

   การที่ ไทยได ้รับเลือกเป ็น

ประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ สะท้อนความเชื่อมั่น 

ต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็น 

การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ และยกระดบัความก้าวหน้า

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกรอบ G77 ซึ่งไทยเป็นประธาน 

โดยน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการพัฒนาทั้งในระดับประชาชน

และภาคธุรกิจ”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เชิงการทูตและการเมืองระหว่างประเทศของไทยในเวทีโลก รวมทั้งนายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
การประชุมผู้น�า G20 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของกลุ่ม ๗๗ ด้วย ซึ่งไทยได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์
ในฐานะผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศก�าลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว
   ไทยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบกลุ่ม ๗๗ ซึ่งไทยเป็นประธานตลอดปี ๒๕๕๙ 
โดยจัดประชุมเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับประชาชน 
และภาคธุรกิจภายใต้กรอบกลุ่ม ๗๗ ในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุม Bangkok Roundtable on  
Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals  
ระหว่างวนัที ่๒๘-๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ การประชมุ SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation 
of SDGs ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดการประชุม SEP for SDGs Partnership: A G-77 Forum 
to Implement the SDGs เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งจัดการหารือ  
ดูงานและกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่นานาประเทศ เพือ่เพิม่ความตระหนกัรู ้ความเข้าใจ และกระตุน้ให้เกดิการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ 
  ๔.๓.๔ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและไตรภาคี  
โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศก�าลังพัฒนา
ในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่ไทย 
มีความเชี่ยวชาญและประเทศผู้รับมีความต้องการ ได้แก่ ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว 
การพัฒนาชนบท และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๓.๕ รัฐบาลได้แสดงบทบาทน�าในการแก้ไขปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
โดยเฉพาะปัญหาชาวโรฮีนจา โดยไทยได้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน 
แบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี จ�านวน ๒ ครัง้ เมือ่วนัที ่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวนัที ่๓-๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
และการหารอืกลุม่เลก็ระหว่างประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
โดยตรง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามล�าดับ 
เพื่อตอบสนองวิกฤตสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ไม่ปกติอย่างทันท่วงที โดยไทยได้เชิญประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องมาแลกเปลีย่น 
ข้อมูลข่าวสารและก�าหนดมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน 

ของการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ

“ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมว่าด้วย

การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ

ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 

๒ ครั้ง เพื่อแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา”
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104 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย 

  ๔.๔.๑ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย รัฐบาลได้พบปะพูดคุย 

บรรยายสรุป ให้ข้อมูล และชี้แจงท�าความเข้าใจกับต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศ การด�าเนินการ

ตาม Road Map สู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง กระบวนการปฏิรูป และนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อน 

ให้ประเทศไทยเดินหน้า รวมทั้งความพยายามมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชน และด�าเนินการ 

ตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยยึดกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน 

  ๔.๔.๒ สร้างความนิยมไทยและโอกาสของไทยในต่างประเทศ ได้ส่งเสริมความนิยมไทย  

รวมถงึชีช่้องทางและสร้างโอกาสให้กบัภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ดังนี้   

   (๑) ส ่ ง เ ส ริ มความ เข ้ มแข็ ง และขี ดความสามารถของ เศ รษฐกิ จ ไทย  

โดยขับเคลื่อนธุรกิจบริการและการลงทุนใน ๖ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สุขภาพและความงาม โรงแรมและอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ บันเทิงและคอนเทนท์ไทย สิ่งพิมพ์ และซอฟแวร์ ท�าให้เกิดมูลค่า 

ซื้อขายกว่า ๕,๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 จากองค์การ 

สหประชาติ (UN) ในฐานะที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนา

ศักยภาพผู ้ประกอบการในการท�าการค้าออนไลน์ 

ได้ดีที่สุดในโลก ช่วยภาคเอกชนแสวงหาโอกาสขยาย

ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ

ผ่านศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (เว็บไซต์ Thaibiz.net)  

และโครงการ MFA CEO Forum ซึง่เชญินกัธรุกจิแนวหน้าของไทยมาให้ข้อม ูและแลกเปลีย่นกบัเอกอคัรราชทตู

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย เพือ่สร้างเครอืข่ายและเปิดโอกาสให้มกีารสร้างความร่วมมอืด้านการค้าการลงทนุ 

ในไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีแผนผลักดันการส่งออกที่ส�าคัญ เช่น น�าทีมเศรษฐกิจบุกเจาะตลาดที่มีศักยภาพ  

ผลักดันภายใต้คณะท�างานประชารัฐ 

   (๒) ขยายตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และผลไม้ไทย ซึ่งรัฐบาล 

ประสบความส�าเร็จในการเจรจากับประเทศญี่ปุ ่นให้เพิ่มโควตาการน�าเข้าเนื้อหมูจากไทยเป็นกรณีพิเศษ  

และตอบรบัการน�าเข้ามะม่วงจากไทย ๒ สายพนัธุ ์คอืเขยีวเสวยและโชคอนนัต์ รวมทัง้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรม 

ตามนโยบายเศรษฐกิจหลัก ๆ เช่น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาหารไทย (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสินค้าและอาหารฮาลาล และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคง 

ด้านอาหารผ่านการจัดเทศกาลไทยในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมน�าคณะนักธุรกิจไทย 

เยือนประเทศที่มีศักยภาพและน�านักธุรกิจต่างชาติเยือนไทย

   (๓) ส่งเสริมความนิยมไทย ทั้งในเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ บริการและท่องเที่ยว  

ไปพร้อม ๆ  กบัการส่งเสรมิให้นานาประเทศรูจ้กัและชืน่ชมวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทย โดยจดังานเทศกาลไทย 

ทีก่ระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัจดัในประเทศต่าง ๆ  กว่า ๕๐ เมอืง ประสบความส�าเรจ็ 

อย่างสูง ในหลายเมืองมีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่าหนึ่งแสนคน เช่น เทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว (๓๖๐,๐๐๐ คน)  

เทศกาลไทยที่โอซากา (๑๐๐,๐๐๐ คน) นาโงยา (๑๒๐,๐๐๐ คน) และที่กรุงลอนดอน (กว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน)  

จนบางงานได้กลายเป็นกิจกรรมประจ�าปีในปฏิทินท้องถิ่นของเมืองด้วย งานเทศกาลไทยท�าให้ต่างชาติรู้จัก

ประเทศไทย สินค้า และบริการไทย ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและค้าขาย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๔) น� าองค ์ ความรู ้ ท าง 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วย 

พัฒนาประเทศด้วยนโยบาย “การทูตวิทยาศาสตร์” 

โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

กับผู ้ เชี่ยวชาญต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ เช ่น 

วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ทางทะเล พลังงานสะอาด 

และพลังงานทดแทน Startup และเทคโนโลยีชีวภาพ 

และมีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 

ความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ เพื่ออบรมเชิงวิชาการ 

และเชิงปฏิบัติการด้านการปลูกถ่ายหมู่เลือด ส่งผลให้ 

ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประสบความส�าเร็จ 

ในการปลกูถ่ายไตข้ามหมูเ่ลอืด ด้วยเทคนคิล้างน�า้เหลอืง 

ปลูกถ่ายไตโดยไม่ท�าลายภูมิคุ ้มกันทั้งหมด ส�าเร็จ 

เป็นรายแรกในอาเซียน 

   (๕) ด�าเนินการเชิงรุกด้าน Soft Diplomacy ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

และความนิยมไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนในระดับ

ประชาชน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ มวยไทย ภาพยนตร์ ฯลฯ) ความร่วมมือด้านศาสนา รวมทั้ง 

การสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดยน�า 

คณะนาฏศลิป์และคณะสาธติทางวฒันธรรมเดนิทางไปแสดงในประเทศเป้าหมายต่าง ๆ  ในลกัษณะ Roadshow 

เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสูงสุด 

 ๔.๕ ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชน  

โดยให้การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

ในทุกกรณี รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนา การให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจ  

ได้รับข้อมูลที่จ�าเป็น รวมทั้งมีความพอใจจากบริการที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

  ๔.๕.๑ รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศในกรณีต่าง ๆ  

เช่น ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยจากเกาะอ�าบนและบริเวณใกล้เคียงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน สามารถด�าเนินการช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทยได้แล้ว  

๑,๘๗๑ คน ช่วยเหลือคนไทยในกรณีเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และช่วยเหลือ 

คนไทยในเหตกุารณ์ความพยายามก่อรฐัประหารในสาธารณรฐัตรุกเีมือ่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี ้รฐับาล

ได้ช่วยเหลอืดแูลและอ�านวยความสะดวก ให้แก่ผูแ้สวงบญุชาวไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ผูแ้สวงบญุชาวไทยมสุลมิ 

ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นประจ�าทุกปี ปีละกว่า ๑ หมื่นคน และชาวไทย 

ที่ไปแสวงบุญ ณ พุทธคยา ในฤดูแสวงบุญ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) ปีละกว่า ๖ หมื่นคน 

“ด�าเนินนโยบาย

การทูตวิทยาศาสตร์ 

โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) กับผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ”
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106 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๕.๒ สถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกท�าหน้าที่คล้ายกับ 

ศูนย์ด�ารงธรรมที่รับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องขอ

ความเป็นธรรมจากคนไทยในต่างประเทศ และจัดตั้ง 

“หมายเลข Hotline เปิด ๒๔ ชั่วโมง” จ�านวน ๑๓๒ 

หมายเลขทั่วโลก เพื่อรับเรื่องและประสานงาน 

กับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเพื่อด�าเนินการต ่อไป  

ซึ่งในช่วงปีที่ผ ่านมา สถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญ ่  ได ้รับเรื่ องร ้องเรียนหรือขอ 

ความเป ็นธรรม และด�าเนินการช ่วยเหลือแล ้ว 

ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย 

  ๔.๕.๓ รัฐบาลยังได้พัฒนาคุณภาพ 

และประสทิธภิาพการให้บรกิารด้านกงสลุอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการที่ดีขึ้น 

และทั่วถึง โดยเพิ่มบริการใหม่ ๆ ให้สะดวกรวดเร็ว  

และน�าเทคโนโลยีมาใช้และอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย เช่น การเปิดบริการท�าหนังสือเดินทางเล่มด่วน  

การเปิดสายด่วน (Call Center) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้บริการข้อมูล 

ด้านการกงสุลทุกมิติ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�าหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น  

ช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “Thaiconsular” และช่องทาง 

สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook LINE We Chat และ Twitter 

“สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเปิด

หมายเลข Hotline 

๒๔ ชั่วโมง ๑๓๒ หมายเลข 

เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องขอ

ความเป็นธรรมจากคนไทย

ในต่างประเทศ ซึ่งช่วยเหลือแล้ว

ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย”



นโยบายข้อ ๓

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

การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

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

นโยบายข้อ ๓

 ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมเป็นอกีสาเหตหุนึง่ของปัญหาความขดัแย้งและความเดอืดร้อนทัง้หลาย

ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด�าเนินการดังนี้

 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชพี และการมรีายได้ทีม่ัน่คงแก่ผูท้ีเ่ข้าสูต่ลาด

แรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ

แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ

อย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด�าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้

ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ

เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น

 ๓.๒ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ รวมถงึปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง การทารณุกรรม

ต่อแรงงานข้ามชาต ิการท่องเทีย่วทีเ่น้นบรกิารทางเพศและเดก็ และปัญหาคนขอทาน โดยการปรบัปรงุ

กฎหมายข้อบังคับที่จ�าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ

 ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ

สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม 

ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู ้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  

จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน 

หรอืกจิกรรมทีเ่หมาะสม เพือ่สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงัคมในอนาคต โดยจดัเตรยีมระบบการดแูล 

ในบ้าน สถานพกัฟ้ืน และโรงพยาบาล ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน และครอบครวั 

รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

 ๓.๕ เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมทีม่คีวามหลากหลายเนือ่งจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม 

ของแรงงานอาเซียน 

 ๓.๖ จดัระเบยีบสงัคม สร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย 

สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ 

ในครอบครองของผูท้ีม่ใิช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส�ารวจและวธิกีารแผนทีท่ีท่นัสมยั แก้ไขปัญหา 

เขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน 

กับเจ้าหน้าที่รัฐ

การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรัฐ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

“จัดตั้งศูนย์บริการ

จัดหางานเพื่อคนไทย 

Smart Job Center ๓๔ จังหวัด 

๔๔ แห่ง และสามารถเข้าใช้บริการทาง 

http://smartjob.doe.go.th/ 

และแอปพลิเคชัน 

Smart Job Center”

๑. การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง

 ๑.๑ การดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานทำา

  ๑.๑.๑ จดัตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย (Smart Job Center) เพือ่เป็นกลไกส�าคญั

ในการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานท�า” โดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม  

ให้มงีานท�า ด้วยบรกิารแบบครบวงจร ซึง่มกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทยแล้ว จ�านวน ๓๔ จงัหวดั  

๔๔ แห่ง (กรงุเทพมหานคร ๑๑ แห่ง) มผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

การดำาเนินการ จำานวน (อัตรา/คน)

๑) มีนายจ้างและสถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน  
 ๑๙,๕๐๒ แห่ง

ต�าแหน่งงานว่าง ๔๖,๙๕๘ ต�าแหน่ง
(๓๐๘,๔๗๒ อัตรา)

๒) มีผู้ได้รับการบรรจุงานจากผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ 
 ๘๗,๖๓๒ คน 

๖๐,๑๔๖ คน

๓) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
 และประชาชนทั่วไป

๑๒๘,๔๙๖ คน

๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท�างานต่างประเทศ ๓๖,๐๙๓ คน

๕) มีผู้ได้รับการบรรจุงานจากผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนการว่างงาน
  ๓๒๕,๑๘๖ คน รายงานตัว ๘๑๑,๖๑๔ ครั้ง

๑๔๒,๒๐๕ คน

นอกจากนี ้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าใช้บรกิารศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทยทาง http://smartjob.doe.go.th/ 

และแอปพลเิคชนัในชือ่ “Smart Job Center” ได้อกีด้วย โดยมกีารเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ จ�านวน ๔,๙๔๐,๐๗๒ ครัง้ 

และมกีารใช้แอปพลเิคชนั จ�านวน ๘,๐๐๔ ครัง้

   ในระยะต่อไปจะมีการพัฒนา Smart Job Center ก้าวสู ่งานที่ดี คนมีคุณภาพ  

ให้เป็น “Smart Jobs Smart Workers Center” โดยการสร้างความร่วมมอืตามนโยบายประชารฐัซึง่ภาครฐั 

และภาคเอกชนจะรวมพลงัเพือ่ให้คนไทยมงีานท�าในทกุพืน้ที ่ทกุกลุม่ และทกุช่วงวยั
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110 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๒ ส่งเสรมิการมงีานทำา โดยมผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

   (๑) ให้บรกิารจดัหางานในประเทศ ได้รบัลงทะเบยีนผูห้างานท�าและนายจ้าง เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้ผูท้ีต้่องการมงีานท�าในระบบและนายจ้างหรอืสถานประกอบกจิการสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารต�าแหน่งงานว่าง  

ความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานท�าที่เหมาะสมกับความต้องการ  

ซึง่มผีูม้าใช้บรกิารจดัหางานทัว่ประเทศ จ�านวน ๘๗๔,๗๒๙ คน ผูไ้ด้รบัการบรรจงุาน จ�านวน ๕๒๕,๕๙๕ คน

   (๒) ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น พิจารณาค�าขอ 

การจดัส่งคนหางานและพาลกูจ้างไปท�างานต่างประเทศหรอืฝึกงานในต่างประเทศ รบัแจ้งการเดนิทางด้วยตนเอง 

และเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ (Re-entry) จัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ ซึ่งมีผู้รับ

บรกิารจดัหางานต่างประเทศ จ�านวน ๑๐๕,๙๔๘ คน และพฒันาศกัยภาพคนหางานก่อนไปท�างานต่างประเทศ 

ตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมให้แก่ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างรอเดนิทางไปท�างาน

ต่างประเทศ จ�านวน ๑,๐๗๓ คน 

   (๓) แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กำาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน การประกอบอาชพีอสิระ รวมถงึกจิกรรมอืน่ ๆ  เช่น การให้ค�าปรกึษาด้านอาชพี การทดสอบความพร้อม 

ทางอาชพี การจดันทิรรศการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระและการทดลองปฏบิตั ิมผีูม้ารบับรกิารแนะแนวอาชพี

ทัว่ประเทศ จ�านวน ๕๙๘,๙๐๓ คน

   (๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทำาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนา 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดท�าทะเบียนก�าลังแรงงาน โดยเน้นนักเรียน นักศึกษา ที่จะส�าเร็จ 

การศึกษา และทหารกองประจ�าการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท�าแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด  

เป็นข้อมลูให้นายจ้างและสถานประกอบกจิการในการคดัเลอืกบคุคลเข้าท�างาน ตลอดจนเป็นข้อมลูก�าลงัแรงงาน 

ของประเทศ ซึ่งจะน�าไปใช้วิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการด�าเนินงานด้านแรงงาน 

ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ซึง่มผีูไ้ด้รบัข้อมลูข่าวสารด้านแรงงาน จ�านวน ๑๓,๒๘๖,๓๖๔ คน 

  ๑.๑.๓ จดัตัง้ศนูย์ประสานงานและสนบัสนนุเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ ณ ส�านกังานแรงงาน

จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีภารกิจในการจัดท�าเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เน้นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 

และให้ความช่วยเหลือแรงงานดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

สร้างความเข้มแขง็มัน่คงทางอาชพีและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยได้มกีารปรบัปรงุข้อมลูแรงงานนอกระบบ 

ให้เป็นปัจจุบัน จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการส่งเสริม  

คุม้ครอง และพฒันาแรงงานนอกระบบจงัหวดั 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๒ การพฒันาศกัยภาพฝีมอืแรงงานทัง้ระบบ

  ๑.๒.๑ เพิม่ผลติภาพแรงงาน

   (๑) พฒันาฝีมอืแรงงาน ทัง้แรงงานใหม่ แรงงานเดมิทีต้่องการเพิม่ศกัยภาพในการท�างาน  

แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนงาน ตลอดจนแรงงานนอกระบบ โดยเน้นสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาด

แรงงานในทุกพื้นที่ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เพื่อให้มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของนายจ้าง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม 

ให้แก่แรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมืออีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้สถานประกอบการด�าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้มาตรการจงูใจทางภาษแีละสทิธปิระโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จ�านวน ๔,๔๘๓,๒๑๐ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๓,๐๘๘,๕๘๑ คน

“พัฒนาศักยภาพฝีมือ

แรงงาน ๓.๐๘ ล้านคน 

พัฒนาและทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ๖๒,๔๖๙ คน 

จัดท�ามาตรฐานค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือ

ครอบคลุม ๓๕ สาขาอาชีพ”

   (๒) ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจ 

ให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ค่าจ้าง 

ทีส่งูกว่าแรงงานทีไ่ม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื 

เพื่อให้แรงงานเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง 

ให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือ  

ซึง่มผีูเ้ข้ารบัการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน จ�านวน 

๖๒,๔๖๙ คน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) จัดทำามาตรฐานค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปัจจุบันได้ก�าหนดอัตราค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมอืแล้ว ครอบคลมุ ๓๕ สาขาอาชพี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศอตัราค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมอืใน ๕ กลุม่อตุสาหกรรม รวม ๒๐ สาขาอาชพี ดงันี้

กลุ่มอุตสาหกรรม สาขาอาชีพ
อัตราค่าจ้าง 
(บาทต่อวัน)

๑) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๑) พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
๑.๒) พนักงานประกอบมอเตอร์สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๑.๓) ช่างเทคนิคบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
๑.๔) ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย 

๓๖๐–๔๙๐

๒) กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่
 ยานยนต์

๒.๑) ช่างกลึง 
๒.๒) ช่างเชื่อม มิกแม็ก 
๒.๓) ช่างเทคนิคบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
๒.๔) ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ 

๔๐๐–๔๘๐

๓) กลุ่มยานยนต์ ๓.๑) ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง 
๓.๒) ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถัง 
๓.๓) พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 
  (ขั้นสุดท้าย) 
๓.๔) ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง 

๔๐๐-๔๘๐

๔) อัญมณี ๔.๑) ช่างเจียระไนพลอย
๔.๒) ช่างหล่อเครื่องประดับ
๔.๓) ช่างตกแต่งเครื่องประดับ
๔.๔) ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ

๔๒๐-๕๕๐

๕) โลจิสติกส์ ๕.๑) นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
๕.๒) ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน
๕.๓) ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
๕.๔) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

๓๔๐-๕๐๐

นอกจากนี ้ได้พจิารณาสาขาอาชพีทีม่คีวามพร้อมในการก�าหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ซึง่แบ่งเป็น ๓ กลุม่

อตุสาหกรรม ๑๒ สาขาอาชพี ประกอบด้วย กลุม่จกัรกลและโลหะการ กลุม่เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเยน็  

และกลุม่แม่พมิพ์ ซึง่จะได้มกีารพจิารณาก�าหนดแนวทางการก�าหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอืในแต่ละสาขา

อาชพี และส�ารวจข้อมลูการจ่ายค่าจ้างจากสถานประกอบกจิการและลกูจ้างต่อไป

   (๔) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบ

กจิการมคีวามรูแ้ละทกัษะจากการให้ค�าปรกึษาแนะน�าในเชงิลกึและสามารถน�าแนวทางไปปฏบิตัเิพือ่เพิม่ผลติภาพ

และลดการสญูเสยีในวงจรการผลติ รวมถงึสามารถน�าแนวปฏบิตัไิปเป็นต้นแบบในสายการผลติอืน่ต่อไป เพือ่เพิม่

ผลติภาพแรงงานและลดการสญูเสยีในวงจรการผลติของสถานประกอบกจิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้ด�าเนนิการในสถานประกอบกจิการทัว่ประเทศ จ�านวน ๒๖๐ แห่ง เน้นทีอ่ตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) โดยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถลดความสูญเสียในวงจรการผลิตได้ประมาณ 

๖๐๓,๓๓๘,๗๑๕ บาท มีแรงงาน จ�านวน ๑๖,๗๙๖ คน ได้รับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานส่งผลให้สามารถท�างาน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ได้เร็วขึ้น แรงงานได้รับรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�าเนินการ 

ในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๒๖๐ แห่ง สถานประกอบกิจการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า  

๑,๑๓๕ ล้านบาท มีแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จ�านวน ๒๔,๘๖๒ คน

   (๕) พฒันาแรงงานเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน รฐับาลได้ด�าเนนิการเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของแรงงาน ทัง้แรงงานวิชิาชพี แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไม่มทีกัษะ ซึง่รายละเอยีดผลการด�าเนนิการ 

ในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นนโยบายข้อ ๗ การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน ข้อ ๔ การพฒันา

แรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

  ๑.๒.๒ พฒันาฐานข้อมลูด้านแรงงาน ด้วยการบรูณาการและได้จดัท�าข้อมลูความต้องการแรงงาน

และการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลตัวเลขแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ขาดแคลน โดยค�านงึถงึความสอดคล้องของภาวะเศรษฐกจิของประเทศด้วย ทัง้นี ้สถานประกอบการสามารถบนัทกึ

ข้อมลูความต้องการแรงงานผ่านระบบ Smart Job Center เพือ่ทราบความต้องการแรงงานในต�าแหน่งงานว่าง  

รายละเอยีดของแรงงานทีน่ายจ้างต้องการ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวจะสามารถเชือ่มโยงไปสูก่ระบวนการสร้างความรูข้อง

สถานศกึษาและการพฒันาทกัษะฝีมอืให้แก่แรงงานต่อไปด้วย 

 ๑.๓ การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและคุม้ครองแรงงาน

  ๑.๓.๑ พฒันาระบบการให้บรกิารด้านแรงงาน เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปหรอืผูใ้ช้แรงงานเข้าถงึบรกิาร

ของภาครฐัได้ง่ายและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ารพฒันาดจิทิลั 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม โดยได้พฒันาแอปพลเิคชนัในชือ่ “Smart Labour” โดยในระยะแรกได้ให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร  

๔ บรกิารหลกั ได้แก่ การค้นหาต�าแหน่งงานว่างทัว่ประเทศ การตรวจสอบเงนิสะสมของผูป้ระกนัตนกรณชีราภาพ  

การร้องเรยีนหรอืร้องทกุข์ด้านสวสัดกิารแรงงานและตดิตามผลการด�าเนนิการ และการค้นหาหลกัสตูรการฝึกอบรม

และสาขาอาชพีช่างทีเ่ปิดทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน มผีูเ้ข้าใช้บรกิาร จ�านวน ๘๓,๘๖๒ ครัง้ ในระยะต่อไป 

จะพัฒนาให้สามารถสมัครงาน ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ด้วย รวมทั้งพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาต ิ 

(National Labour Information Center: NLIC) ซึง่ได้เชือ่มโยงข้อมลูด้านแรงงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ท�าให้

มฐีานข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนินโยบายด้านแรงงาน เช่น ข้อมลูรายทะเบยีน ข้อมลูเชงิสถติ ิ ซึง่ได้เผยแพร่ทาง 

http://nlic.mol.go.th เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูด้านแรงงานดงักล่าวด้วย

“ให้บริการแรงงาน 

ผ่านแอปพลิเคชัน  

Smart Labour  

๘๓,๘๖๒ ครั้ง”



นโยบายข้อ ๓

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

  ๑.๓.๒ ให้บรกิารด้านแรงงานในพืน้ทีช่มุชนทัว่ประเทศ ได้แต่งตัง้อาสาสมคัรแรงงานขึน้ในพืน้ที่

ทัว่ประเทศ จ�านวน ๑๙,๕๘๑ คน เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่รวมทัง้ประสานงาน 

ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในเรือ่งปัญหาด้านแรงงาน ความต้องการมงีานท�าและการพฒันาทกัษะ

ฝีมอื ความคุม้ครองด้านแรงงาน ตลอดจนสทิธปิระโยชน์จากการเป็นผูป้ระกนัตน นอกจากนี ้ ยงัมศีนูย์บรกิารร่วม 

กระทรวงแรงงาน จ�านวน ๖๔ แห่ง ใน ๖๓ จงัหวดั ซึง่ให้บรกิารข้อมลูข่าวสารด้านแรงงาน รบัเรือ่งและวนิจิฉยัเพือ่

ส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชพี การตรวจสอบ 

สทิธปิระโยชน์เบือ้งต้นของผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ รวมถงึการให้บรกิารสายด่วน ๑๕๐๖  

ซึง่ให้บรกิารข้อมลูข่าวสารด้านแรงงาน ให้ค�าแนะน�าเรือ่งข้อกฎหมายแรงงาน และรบัเรือ่งราวร้องทกุข์หรอืร้องเรยีน

ปัญหาอนัเนือ่งมาจากการท�างาน โดยมผีูใ้ช้บรกิาร ดงันี้

ช่องทางการให้บริการ จำานวนประชาชนที่ใช้บริการ (ราย)

อาสาสมัครแรงงาน ๒๖๔,๙๓๕

ศูนย์บริการร่วม ๓๕๑,๐๑๗

สายด่วน ๑๕๐๖ ๒,๗๒๗,๖๒๔

“แต่งตั้งอาสาสมัคร

แรงงานทั่วประเทศ 

๑๙,๕๘๑ คน เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่”
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115รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๓ ให้ความคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน  

การดำาเนินการ จำานวน (คน)

ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท�างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง ๑,๐๑๗,๒๑๔

ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศหรืือต่างประเทศ ๘๒๒

รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๔๘๘

ร้องทุกข์กล่าวโทษและด�าเนินคดีทางอาญาแก่ผู้กระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน

๓๓๗

  ๑.๓.๔ ให้ความคุม้ครองแก่ลกูจ้างและผูป้ระกนัตน 

ลูกจ้างและผู้ประกันตน
จำานวน 

ผู้ขึ้นทะเบียน (คน)
ได้รับสิทธิประโยชน์ 

(ล้านบาท)

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

๑๑,๖๔๐,๘๔๘ ๔๔,๗๒๓.๔๒๔
(๒๙,๓๑๗,๐๘๘ คน)

ลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน : สิทธิประโยชน์
จากเหตุเนื่องจากการท�างาน (จากกองทุนเงินทดแทน)

๙,๓๕๗,๓๑๘ ๙๐๖.๙๗๖
(๘๒,๘๔๘ คน)

ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ [แรงงานนอกระบบ 
(ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)]

๒,๒๑๙,๖๔๑ ๓๕๖.๓๕๗
(๑๒๒,๘๔๒ คน)

   นอกจากนี้  ได ้ออกหน ่วย

เคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ 

(Service Delivery Unit) แก่ประชาชนในพื้นที่  

ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการออก 

หน่วยเคลื่อนที่ให ้บริการ จ�านวน ๙,๗๒๗ ครั้ง  

มผีูเ้ข้ารบัการบรกิาร จ�านวน ๕๑๘,๙๔๔ ราย 

  ๑.๓.๕ ให้ความคุม้ครองแรงงานไทย

ในต่างประเทศ ส�านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ

ได้เข้าตรวจเยีย่มแรงงานในสถานประกอบกจิการ ทีพ่กั 

โรงพยาบาล และสถานกักกัน จ�านวน ๑๙,๖๖๔ คน 

รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์

ให้แรงงานไทย จ�านวน ๔,๑๐๓ ราย เป็นเงินรวม 

ทัง้สิน้ ๗๒,๐๕๐,๒๘๐.๑๑ บาท

“ติดตามช่วยเหลือ

และเรียกร้องสิทธิประโยชน์

ให้แรงงานไทย ๔,๑๐๓ ราย 

เป็นเงิน ๗๒.๐๕ ล้านบาท”
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116 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๖ ดำาเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง 

และลกูจ้างด้วยระบบทวภิาค ีเพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนายจ้างกบัลกูจ้าง รวมถงึการร่วมกนัแก้ไขปัญหา

การขดัแย้งทีอ่าจเกดิขึน้ภายในสถานประกอบกจิการให้ยตุลิงได้ก่อนจะเกดิความรนุแรง ทัง้นี ้ ได้เข้าตรวจเยีย่ม 

สถานประกอบกจิการ จ�านวน ๑๑,๒๘๙ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๖๖๔,๒๑๐ คน รวมถงึสนบัสนนุให้ 

สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายก�าหนดให้แก่สถานประกอบกิจการเพื่อยกระดับ 

คณุภาพชวีติแรงงาน ครอบครวั และความมัน่คงของสงัคม ทัง้นี ้มสีถานประกอบกจิการได้รบัการส่งเสรมิสวสัดกิาร

เพือ่แรงงาน ครอบครวั และสงัคม จ�านวน ๑๑,๓๒๘ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๖๑๘,๗๔๖ คน

  ๑.๓.๗ สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน

ไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อให้ 

สถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเข้าใจและสามารถน�าไปพฒันาองค์กรให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูใ้ช้แรงงานได้อย่างถกูต้อง  

มสีถานประกอบกจิการได้รบัการส่งเสรมิความรู ้จ�านวน ๕,๕๒๐ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๖๑๘,๗๔๖ คน

  ๑.๓.๘ ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานและคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�างาน สิทธิประโยชน์ไม่ต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนด  

โดยเน้นในสถานประกอบกจิการกลุม่เสีย่ง ได้แก่ สถานประกอบกจิการทีม่กีารใช้แรงงานเดก็และแรงงานต่างด้าว 

ที่อาจน�าไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบกิจการที่ไม่เคยผ่านการตรวจแรงงานภายใน ๕ ปี และ 

สถานประกอบกจิการขนาดเลก็ทีม่ลีกูจ้าง ๑-๔๙ คน ทีไ่ม่ผ่านการตรวจแรงงาน สถานประกอบกจิการรายใหม่ 

และสถานประกอบกจิการทีป่ฏบิตัไิม่ถกูต้องตามกฎหมาย โดยในปีทีผ่่านมาได้ตรวจสถานประกอบกจิการ จ�านวน 

๓๙,๑๕๘ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๑,๓๙๐,๙๕๙ คน พบสถานประกอบกจิการปฏบิตัไิม่ถกูต้อง จ�านวน 

๓๘๘ แห่ง ทั้งนี้ ได้ตรวจแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๒๙,๗๕๔ คน และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน 

แก่แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นกัเรยีนนกัศกึษาทีจ่ะเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูป้กครองแรงงานเดก็ และแรงงาน

ในภาคเกษตรกรรม มผีูไ้ด้รบัความรู ้จ�านวน ๔๒๗,๐๒๖ คน

   นอกจากนี้ ได้กำากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 

ตามมาตรฐานแรงงาน โดยมแีรงงานโยกย้ายถิน่ฐานได้รบัความรูเ้กีย่วกบัสทิธขิองตน จ�านวน ๒,๕๘๐ คน มแีรงงาน

ได้รบัการเสรมิสร้างวนิยัการท�างานในภาคอตุสาหกรรม จ�านวน ๒,๗๘๒ คน

  ๑.๓.๙ ให้ความรู้และตรวจกำากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพือ่การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในการท�างานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ในสถานประกอบ

กจิการ จ�านวน ๑๖,๐๙๗ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๙๗๓,๑๒๑ คน พบสถานประกอบกจิการทีไ่ม่ถกูต้อง

จ�านวน ๗๔๓ แห่ง เร่งรดัลดการเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานในสถานประกอบกจิการ จ�านวน ๓๒๒ แห่ง มลีกูจ้าง 

ทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๑๖,๔๓๗ คน อบรมให้ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการท�างานให้นายจ้าง ลกูจ้าง เจ้าหน้าที ่

ความปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร และผูท้ีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๔,๒๗๒ คน

  ๑.๓.๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดช่วงชีวิต โดยด�าเนินการจัดสวัสดิการแรงงาน 

เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติผูใ้ช้แรงงานทีศ่นูย์เดก็เลก็วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยัในพระราชปูถมัภ์ จงัหวดันครปฐม

และสมทุรปราการ เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลีย้งดบูตุรของผูใ้ช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถท�างานได้เตม็ที่  

ไม่มคีวามกงัวลใจและห่วงใยบตุรหลาน ส่งผลให้บตุรผูใ้ช้แรงงานในระดบัปฐมวยัได้รบัการพฒันาทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจน 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เป ็นต้นแบบการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อครอบครัวของลูกจ ้างที่นายจ้างน�าไปจัดตั้งศูนย ์เลี้ยงเด็ก 

ในสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่อยู่ 

ในความดแูล จ�านวน ๑,๕๘๐ คน 

  ๑.๓.๑๑ พฒันาปรบัปรงุกฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธแิรงงานให้ได้มาตรฐานสากล เช่น กฎกระทรวง

ก�าหนดสถานที่ที่ห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่าสิบแปดปีท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจ

แรงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี ้ การก�าหนดให้เจ้าหน้าทีล่งโทษปรบัในอตัราโทษสงูสดุแก่ผูก้ระท�าความผดิ ฝ่าฝืน 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานความผดิทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม เช่น การใช้แรงงานเดก็

อายตุ�า่กว่า ๑๕ ปี ทัง้นี ้ ได้มกีารด�าเนนิคดแีล้ว ๑,๖๗๔ คด ี เปรยีบเทยีบปรบักว่า ๖.๗๓ ล้านบาท และขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการยกร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก�าหนดงาน 

ทีม่ลีกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพและความปลอดภยัของหญงิมคีรรภ์หรอืเดก็ซึง่มอีายตุ�า่กว่าสบิห้าปี พ.ศ. ....  

นอกจากนีไ้ด้จดัท�าประกาศมาตรฐานสวสัดกิารแรงงานทีพ่กัส�าหรบัลกูจ้างประเภทกจิการก่อสร้าง โดยนายจ้าง 

ได้จดัทีพ่กัตามมาตรฐานให้แก่ลกูจ้างฯ แล้ว จ�านวน ๒,๔๐๘ ห้อง ลกูจ้างได้รบัประโยชน์ ๓,๕๘๗ คน

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน

 ๒.๑ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ และแรงงานประมงผดิกฎหมาย

  รัฐบาลได้เร่งรัดการด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานประมง 

ผิดกฎหมาย โดยก�าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ใน 

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ ข้อ ๘.๒ การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน  

และไร้การควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU)

 ๒.๒ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย

  ในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ด�าเนินการโดยค�านึงถึง 

การรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์

และกระบวนการอนุญาตให้มีการจ้างงานและน�าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ 

เพือ่นบ้าน รวมถงึการให้ความเป็นธรรม ความคุม้ครอง ปกป้องสทิธแิละผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว โดยยดึมัน่

ในหลกันติธิรรม หลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานและกตกิาระหว่างประเทศ โดยมผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

  ๒.๒.๑ จดัทำาข้อตกลงกบัประเทศคูเ่จรจาเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านแรงงาน

   (๑) ไทย-เมยีนมา โดยได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านแรงงานระหว่าง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ซึง่ครอบคลมุความร่วมมอืทางวชิาการ 

การพฒันาฝีมอืแรงงาน การจ้างงานระหว่างสองประเทศ และความร่วมมอืด้านวชิาการอืน่ ๆ  ทีคู่เ่จรจามคีวามสนใจ 

และบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน เพือ่พฒันาและขยายความร่วมมอืระหว่างคูภ่าค ีและอ�านวยความสะดวก

ในการจ้างแรงงานในเขตแดนของคูภ่าคี

   (๒) ไทย-ลาว โดยได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านแรงงานระหว่าง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ก�าหนดหลกัการพืน้ฐาน

เกีย่วกบัความร่วมมอืด้านแรงงานร่วมกนั โดยมกีรอบความร่วมมอืทางวชิาการ การพฒันาฝีมอืแรงงาน การจ้าง

แรงงาน การคุม้ครองแรงงาน และการประกนัสงัคม
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) ไทย-กมัพชูา โดยได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านแรงงานระหว่าง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา ซึง่ครอบคลมุความร่วมมอืทางวชิาการ ความร่วมมอื 

ด้านการพฒันาฝีมอืแรงงาน ความร่วมมอืด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ ความร่วมมอืด้านวชิาการอืน่ ๆ  ทีคู่เ่จรจา 

มคีวามสนใจ และบนัทกึข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน ซึง่มจีะอ�านวยความสะดวกในการจ้างแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส ค�านงึสทิธขิองแรงงาน และขจดัปัญหาการจ้างงานผดิกฎหมายและการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน  

  ๒.๒.๒ จดัระเบยีบแรงงานต่างด้าว ๓ สญัชาต ิ(เมยีนมา ลาว และกมัพชูา)

“จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) และผู้ติดตาม 

๒.๖๗ ล้านคน ต่ออายุ

ใบอนญุาตท�างาน ๑.๒๐ ล้านคน”

   (๑) จดทะเบียนแรงงาน 

ต ่างด ้าว  ณ ศูนย ์บริการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด ้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:  

OSS) ซึง่มใีนทกุจงัหวดั เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการพจิารณา

ออกใบอนญุาตท�างานชัว่คราวให้แก่คนต่างด้าวสญัชาติ

เมยีนมา ลาว และกมัพชูา โดยมผีลการจดทะเบยีน ดงันี้

กิจกรรม/ช่วงเวลา
จำานวนแรงงานต่างด้าว

และผู้ติดตาม (คน)

๑)   จดทะเบียน

   ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑,๖๒๖,๒๓๕

   ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑,๐๔๙,๓๒๖

๒)  ต่ออายุใบอนุญาตทำางาน  
  (จากเดิมที่ก�าหนด ๑ ปี เป็นผ่อนผันให้อยู่อาศัยและท�างานในประเทศไทยได้อีก ๒ ปี) 

   ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑,๒๐๑,๕๔๖

   (๒) จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า 

ในพืน้ทีต่ดิทะเล ในพืน้ที ่๒๒ จงัหวดัตดิทะเล โดยมผีลการจดทะเบยีน ดงันี้

ประเภทแรงงาน/ช่วงเวลา จำานวน (คน)

๑)  แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล

  ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๕๘,๕๐๘

  ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๕๔,๔๐๒

  ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ๒๑,๕๓๕

  ช่วงที่ ๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๔๙,๙๙๒

๒)  แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้าในพื้นที่ติดทะเล

  ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๕๔,๕๙๒

  ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๔๔,๔๘๐
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเพื่ออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวและอนุญาตทำางานตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับหนังสือเดินทาง

หรอืเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทาง ได้รบัการตรวจลงตรา (VISA) และประทบัตราอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

และได้รับอนุญาตท�างานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

การดำาเนินการ
จำานวนแรงงานต่างด้าว

และผู้ติดตาม (คน)

๑)  นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ๖๘๙,๙๑๑

๒)  แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ ๖๑๔,๕๑๔

๓)  แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสภาพบุคคล (CI) ๑๓๓,๔๒๕

   (๔) นำาเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (ตามข้อ ๒.๒.๑) การน�าแรงงานต่างด้าวรายใหม ่

เข้ามาท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กบันายจ้างและเป็นการ

ลดการใช้แรงงานต่างด้าวทีผ่ดิกฎหมาย โดยมกีารอนญุาตให้แรงงาน ๓ สญัชาต ิเข้ามาท�างานในต�าแหน่งกรรมกร 

และรับใช้ในบ้าน มีผลการด�าเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

การดำาเนินการ
จำานวนแรงงานต่างด้าว 

(คน)

๑) นายจ้างแจ้งความต้องการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ๓๑๙,๘๑๖

๒) พิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าฯ ๑๗๖,๓๖๐

๓) พิจารณาอนุญาตท�างาน ๒๗๓,๘๒๔

   นอกจากนี ้ในส่วนของการแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิวยีดนาม ได้เปิดให้มกีารจดทะเบยีน

แรงงานต่างด้าวเวยีดนาม ระหว่างวนัที ่๑-๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ซึง่มนีายจ้างจ�านวน ๖๙๗ ราย แจ้งรายชือ่แรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม จ�านวน ๑,๕๖๙ คน

  ๒.๒.๓ ตรวจสอบการทำางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงาน 

คนต่างด้าว โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ปีงบประมาณ จำานวนสถานประกอบกิจการ (แห่ง) จำานวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (คน)

๒๕๕๘ ๕๑,๑๒๐ ๓๔๕,๗๗๙

๒๕๕๙ ๔๔,๔๑๑ ๓๔๕,๗๕๖

   นอกจากนี ้ได้ขบัเคลือ่นความปลอดภยัและชวีอนามยัในสถานประกอบกจิการทีม่กีาร

ใช้แรงงานต่างด้าว โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

รวมทัง้เข้าตรวจเยีย่มเพือ่ก�ากบัดแูลให้นายจ้างและผูป้ระกอบกจิการ เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในสถานประกอบ

กิจการสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้ารับอบรมแบ่งเป็น ๑) ผู้แทน
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“ส่งกลุ่มโรฮีนจาที่อพยพ

ย้ายถิ่นฐานและเข้าเมือง

อย่างผิดกฎหมายไปตั้งถิ่นฐาน

ในประเทศที่สาม ๘๙ คน”

ความช่วยเหลือด้านคดี และกระบวนการรับไป 

ตัง้ถิน่ฐานทีป่ระเทศทีส่าม ทัง้นี ้ได้ประสานความร่วมมอื 

กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ส�านักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United  

Nations High Commissioner for Refugees:  

UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้าย 

ถิน่ฐาน (International Organization for Migration:  

IOM) ในการส ่งกลุ ่มโรฮีนจาไปตั้ งถิ่นฐานใหม ่

ในประเทศที่สาม จ�านวน ๘๙ คน (ข้อมูลระหว่าง 

ปี ๒๕๕๘-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 

จากสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๕๒๐ คน และ ๒) เจ้าหน้าที่เครือข่ายความปลอดภัยในการท�างาน จ�านวน 

๑,๓๓๒ คน รวมทั้งได้ออกพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  

และออกกฎกระทรวงจ�านวน ๓ ฉบับ เพื่อก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและ 

ออกใบอนุญาต และการก�าหนดหลักประกันในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศด้วย

  ๒.๒.๔ ดำาเนินการกับชาวโรฮีนจาที่อพยพย้ายถิ่นและลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

ได้ด�าเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และล่ามแปลภาษา จัดบริการปัจจัยสี่ ดูแลด้านสุขภาพ สุขอนามัย  

การท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การละหมาด การประกอบอาหาร การฝึกอาชีวบ�าบัด รวมทั้งกระบวนการให้ 

 ๒.๓ การจัดระเบียบคนขอทาน

  รัฐบาลได้ใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน 3P ได้แก่ ๑) การบังคับ

ใช้กฎหมาย (Policy) ๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓) การป้องกัน (Prevention) โดยให ้

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการส�ารวจ 

และลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริง จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดระเบียบคนขอทาน รวม 

๔,๙๔๐ ราย เป็นขอทานไทย ๓,๑๕๒ ราย และขอทานต่างด้าว ๑,๗๘๘ ราย และได้ด�าเนินการคุ้มครองและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน “โครงการธัญบุรีโมเดล” และ “โครงการบ้านน้อยในนิคม” รณรงค์ให้ประชาชน 

เกิดความรับรู้เข้าใจในการ “ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน” เพื่อการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 

ในส่วนของโครงการธัญบุรีโมเดล เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพครบวงจรส�าหรับ

บุคคลขอทานคนไร้ที่พึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางจิตใจ สังคม 

สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศ ในการ 

ปรบัเปลีย่นทศันคต ิโดยมผีูใ้ช้บรกิารทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ประจ�าเดอืนเมษายน ๒๕๕๙ จ�านวนทัง้หมด ๙๔๑ คน  

เป็นคนไร้ที่พึ่ง จ�านวน ๘๖๒ คน และคนขอทาน 

จ�านวน ๗๙ คน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๔ การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ให้ทนัสมยัและสามารถบงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ได้แก่ พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

ได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมทั้งได้ยกร่างกฎหมายล�าดับ

รองที่จ�าเป็นและเร่งด่วนและประกาศแล้ว ๘๗ ฉบับ  

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๘ ตลุาคม ๒๕๕๘  

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน  

“คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอทานและคนไร้ที่พึ่งผ่าน

โครงการธัญบุรีโมเดล และ

โครงการบ้านน้อยในนิคม”

๒๕๕๙ ระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยมาตรการทางบรหิารในการป้องกนัเจ้าหน้าทีข่องรฐัมใิห้เกีย่วข้อง

กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓. การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ

ชุมชน

 ๓.๑ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

  ๓.๑.๑ ดแูลผูส้งูอาย ุเดก็ สตร ีคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส 

   (๑) กลุม่เดก็และเยาวชน

    (๑.๑) ดำาเนนิโครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ มวีตัถปุระสงค์หลกั 

เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการที่ดี เป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบ 

การคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้ง 

“ขยายเวลาการให้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

จาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี และขยายวงเงิน

จาก ๔๐๐ บาท/คน/เดือน 

เป็น ๖๐๐ บาท/คน/เดือน มีผู้รับเงิน

อุดหนุนแล้ว ๗๔,๔๕๓ คน”

เป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นการประกันสิทธิ 

ด้านการอยูร่อด โดยให้แก่เดก็แรกเกดิทีอ่ยูใ่นครวัเรอืน

ยากจน และเสีย่งต่อความยากจน ทัง้นี ้ ได้ขยายระยะ

เวลาการให้เงนิอดุหนนุจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี (๓๖ เดอืน)  

และขยายวงเงนิจาก ๔๐๐ บาท ต่อคนต่อเดอืน เป็น 

๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดอืน ซึง่มผีูล้งทะเบยีน จ�านวน 

๑๔๐,๘๐๑ คน (ข้อมลู ณ วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙) 

จ่ายเงินอุดหนุนแล้วจ�านวน ๗๔,๔๕๓ คน (ข้อมูล  

ณ วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๙)
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๑.๒) ดำาเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนในการคุ ้มครองเด็กและเยาวชน  

ด้วยการสร้างความรูค้วามเข้าใจรปูแบบการคุม้ครองเดก็และเยาวชนในชมุชนโดยด�าเนนิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร  

จ�านวน ๖ รุ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมสร้างความตระหนักเรื่อง 

การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก

ในต�าบล ๔ พืน้ที ่ ใน ๔ จงัหวดั (เชยีงราย กาฬสนิธุ ์ ราชบรุ ี และนครศรธีรรมราช) จดักจิกรรมในการคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนในชุมชน พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้หรือองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนในชมุชน

    (๑.๓) ดำาเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริม

บทบาทและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนหรือเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับ 

การพฒันา จ�านวน ๑๕,๘๕๑ คน ทัง้นี ้ได้สนบัสนนุงบประมาณแก่สภาเดก็และเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์กรเอกชนหรอืองค์กรชมุชนรวมถงึพืน้ที ่บคุคล และเครอืข่ายเยาวชนในการท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ในทกุระดบั 

จ�านวน ๗๗ จงัหวดั และมรีะบบการรายงานผลการด�าเนนิกจิกรรมของสภาเดก็และเยาวชนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ 

งบประมาณ จดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย มกีลุม่เป้าหมาย จ�านวน ๑๑๕ คน  

จัดงานรวมพลังเยาวชนไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายด้านเด็กและ 

เยาวชนทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๗๐๐ คน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) กลุ่มสตรี ได้มีการด�าเนินการเพื่อคุ้มครองดูแลสตรี โดยมีโครงการและกิจกรรม 

ทีส่�าคญั ดงันี้

    (๒.๑) รณรงค์ยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็ สตร ีและบคุคลในครอบครวั โดยจดักจิกรรม

รณรงค์และประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกระท�าความรนุแรงต่อเดก็ สตร ีและบคุคลในครอบครวั 

ในกรงุเทพมหานครและส่วนภมูภิาค ๗๖ จงัหวดั ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมรวมทัง้สิน้ ๒๐,๓๗๓ คน 

    (๒.๒) เสริมสร้างและพัฒนากลไกต้นแบบลดความรุนแรง ผ่านโครงการ  

“ต�าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง” มีพื้นที่สมัครใจเข้าร่วม ๓,๐๐๐ แห่ง เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพวิทยากร  

(คร ูก และ คร ูข) จ�านวน ๖,๐๗๖ คน

    (๒.๓) สร้างพืน้ทีป่ลอดภยัสำาหรบัสตรใีนชมุชน เพือ่วางระบบในการป้องกนัสตรี

จากการถกูท�าร้ายทางเพศ และความรนุแรงต่อสตรใีนทกุรปูแบบ ทัง้พืน้ทีส่าธารณะ ชมุชน และในครอบครวั ให้สตรี 

ทกุคนสามารถใช้ชวีติได้อย่างมอีสิระและมคีวามมัน่คงปลอดภยั และสามารถอาศยัอยูใ่นชมุชนได้อย่างมคีวามสขุ  

โดยมีพื้นที่น�าร่อง ๖ ชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย ๒) ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ เขตประเวศ  

๓) ชมุชนหลงัโรงกรองน�า้ภาษเีจรญิ เขตบางกอกใหญ่ ๔) ชมุชนรมิคลองบางซือ่รชัดาภเิษก เขตห้วยขวาง ๕) ชมุชน 

หน้าวดัโคนอน เขตภาษเีจรญิ และ ๖) ชมุชนประดษิฐ์ โทรการ เขตจตจุกัร

    (๒.๔) พัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามในภูมิภาค ให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 

กฎหมาย ทกัษะภาวะการเป็นผูน้�า โดยสตรมีสุลมิในพืน้ทีภ่าคเหนอื มสีตรมีสุลมิ คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั 

และมลูนธิเิพือ่ศนูย์กลางอสิลามแห่งประเทศไทย จ�านวน ๑๓๕ คน ได้รบัความรูส้ทิธสิตรี

    (๒.๕) จัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ท�าประโยชน์แก่สตรี และสตรีที่มี 

ผลงานดเีด่น โดยมผีูร่้วมงานกว่า ๑,๔๐๐ คน ได้รบัทราบและเหน็ความส�าคญัของบทบาทสตรใีนสงัคม

    (๒.๖) ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสรมิความเสมอภาคและการคุม้ครองสทิธสิตร ีโดยผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รบัความรูเ้รือ่งสทิธิ 

และสามารถใช้สทิธไิด้อย่างถกูต้อง

    (๒.๗) สร้างเครอืข่ายและอาสาสมคัรเพือ่ช่วยเหลอืผูห้ญงิไทยในยโุรป มากกว่า 

๑๐ ประเทศ และในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์  

“สร้างพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับ

สตรีในชุมชน ให้สามารถ

อยู่อาศัยในชุมชนได้อย่าง

มั่นคงปลอดภัยและมีความสุข 

ในพื้นที่น�าร่อง ๖ ชุมชน”
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124 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

“ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ” yingthai.net ซึ่งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง ให้ค�าปรกึษา ร่วมกบัศนูย์ช่วยเหลอืสงัคมในการประสานส่งต่อ กรณปัีญหาทีเ่กดิในต่างประเทศ จดัท�า

ร่างหลกัสตูรเพือ่อบรมให้ความรูแ้ก่ผูห้ญงิไทยทีแ่ต่งงานกบัชาวต่างประเทศ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการด�ารงชวีติ

ในต่างประเทศ

    (๒.๘) ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘   

โดยจดัท�าอนบุญัญตัเิพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตั ิ จ�านวน ๙ ฉบบั จดัท�าบนัทกึข้อตกลง 

ความร่วมมือกับสภาทนายความ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย สมาคมฟ้าสีรุ ้ง จัดท�าพระราชบัญญัติ 

ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบบัประชาชนเพือ่เผยแพร่แก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐั องค์กรเอกชน เครอืข่ายสตรี  

กลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ แรงงานในและนอกระบบ สือ่มวลชน ในทกุจงัหวดั และรณรงค์ต่อสือ่สาธารณชน  

รวมทัง้ด�าเนนิโครงการเสรมิพลงัสตรแีละส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ระดมความคดิเหน็ในการจดัท�าหนงัสอื

กรณศีกึษาการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

     นอกจากนี้ ได้ผลักดันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

และคุกคามทางเพศในการท�างาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน 

ใน ๔ ภมูภิาค รวมจ�านวน ๖๕๐ คน

    (๒.๙) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

โดยขบัเคลือ่นมาตรการในการแก้ปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศหรอืคกุคามทางเพศในการท�างานแก่หน่วยงานองค์กร

ต่าง ๆ  ให้ความรูแ้ก่พนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าความรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   (๓) กลุม่ผูพ้กิาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัการศกึษา

ส�าหรบัคนพกิารก�าหนดให้เป็นปีแห่งการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ  

ซึง่มผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

    (๓.๑) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการ

ศกึษาแก่เดก็พกิารทกุช่วงวยั ตัง้แต่ ๐-๓ ปี เดก็ปฐมวยั การศกึษาภาคบงัคบั (ประถมศกึษาปีที ่ ๑-มธัยมศกึษา 

ปีที่ ๓) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) และอุดมศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุน 

ทางการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาส�าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  

จ�านวน ๑,๐๗๗ คน พฒันาระบบบรกิารส�าหรบัคนพกิารในระดบัอดุมศกึษา ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

กบัการจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิารในสถาบนัอดุมศกึษากว่า ๓๐๐ คน โดยจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรภาษามอื

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานให้บรกิารนกัศกึษาพกิารทางการได้ยนิ โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพ 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษาพกิารทางออทสิตกิ และโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร จ�านวน ๔ หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรส�าหรบัผูบ้รหิาร หลกัสตูร

ส�าหรบัคณาจารย์ผูส้อน หลกัสตูรส�าหรบัผูป้ฏบิตังิาน และหลกัสตูรส�าหรบัเจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ จดัตัง้ 

ศนูย์บรกิารนกัศกึษาพกิาร (Disability Support Service: DSS Center) จ�านวน ๓๔ ศนูย์ รวมทัง้สนบัสนนุ 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานส�าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนการกศุลหรอื 

ด้อยโอกาส จ�านวน ๓๘๔,๙๙๕ คน และนกัเรยีนโรงเรยีนการศกึษาพเิศษและนกัเรยีนพกิารในโรงเรยีนเรยีนร่วม 

๔,๕๙๘ คน สนบัสนนุค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษครทูีส่อนนกัเรยีนพกิารในโรงเรยีนเอกชนคนละ ๒,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน ๑๓๗ คน และสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกและสื่อบริการให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  

จ�านวน ๖๘๖ คน

    (๓.๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ ได้จัดท�าแผนการใช้จ่าย

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�าหรับคนพิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวนทั้งสิ้น 

๒๐๗,๐๔๑,๓๗๙ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน  

ในการจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร จ�านวน ๑๙๘,๐๔๕,๘๓๙ บาท และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการตามแผน

ด�าเนนิงาน จ�านวน ๘,๙๙๕,๕๔๐ บาท 

    (๓.๓) ดำาเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู ้พิการและทุพพลภาพ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพ จ�านวน ๑.๖๗ ล้านคน งบประมาณ 

๑๕,๒๘๘.๒๑ ล้านบาท โดยมอีตัราการจ่ายเบีย้ยงัชพีต่อเดอืน คอื ๘๐๐ บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

จะมกีารจ่ายเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูพ้กิารและทพุพลภาพในระบบ National e-Payment ด้วยระบบ Any ID แก่ผูท้ีไ่ด้ 

ยื่นความจ�านงขอรับเงินสวัสดิการผ่านระบบบัญชี โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกรายในอนาคต ซึ่งได้จัดเตรียม 

งบประมาณส�าหรบัเบีย้ยงัชพีผูพ้กิารและทพุพลภาพ จ�านวน ๑.๔๒ ล้านคน เป็นเงนิ ๑๓,๖๗๘.๓๖ ล้านบาท ไว้แล้ว

    (๓.๔) ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจังและทั่วถึง โดยบูรณาการ 

กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้าง 

การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน โดยใช้กลไกส�าคญัใน ๓ มติ ิได้แก่ ๑) การสร้างองค์ความรูแ้ละส่งเสรมิแนวทางปฏบิตั ิ

ที่เหมาะสม ๒) การส่งเสริมการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมไทยในความสามารถในการ

ท�างานของคนพกิาร และ ๓) การส่งเสรมิภาคคีวามร่วมมอืเพือ่บรูณาการการด�าเนนิงาน โดยระหว่างเดอืนตลุาคม  

๒๕๕๘-สงิหาคม ๒๕๕๙ มแีรงงานคนพกิารขึน้ทะเบยีน จ�านวน ๓,๗๘๑ คน และคนพกิารได้รบัการบรรจงุาน  

จ�านวน ๑,๙๖๕ คน ท�าให้มีรายได้จากการบรรจุงาน จ�านวน ๑๙,๗๕๖,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นรายได้  

จ�านวน ๒๓๗,๐๗๘,๐๐๐ บาทต่อปี นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการเพื่อให้คนพิการที่ไม่สามารถท�างานใน 

“มีแรงงานคนพิการ

ขึ้นทะเบียน ๓,๗๘๑ คน 

ได้รับการบรรจุงาน 

๑,๙๖๕ คน”

สถานประกอบกิจการได้และผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ 

หรือมีรายได้ โดยมีนายจ้างให้สิทธิคนพิการและ 

ผูด้แูลคนพกิาร จ�านวน ๖,๓๑๖ คน สร้างรายได้ให้แก่ 

คนพิการ จ�านวน ๖๙๑,๖๐๒,๐๐๐ บาทต่อปี  

ส่วนหน่วยงานของรฐัซึง่มผีูป้ฏบิตังิานตัง้แต่ ๑๐๐ คน 

ขึ้นไป มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ  

๒,๓๔๓ คน 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

     นอกจากนี ้ได้ให้บรกิารกูย้มืเงนิกองทนุเพือ่ประกอบอาชพีสำาหรบัคนพกิาร 

๓,๑๕๘ คน เป็นเงนิ ๑๒๓,๒๔๘,๙๐๐ บาท

    (๓.๕) ดำาเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตของทุกคน  

“ชมุชนต้นแบบอารยสถาปัตย์” เพือ่ท�าให้เกดิต้นแบบชมุชนทีค่นพกิารและทกุคนในสงัคม สามารถด�ารงชวีติและ

เดนิทางได้อย่างอสิระ สะดวก ปลอดภยั และเพือ่ให้เป็นรปูแบบตวัอย่างทีส่ามารถน�าไปขยายผลยงัชมุชนต่าง ๆ  

โดยชมุชนต้นแบบเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีได้ปรบัปรงุในพืน้ทีเ่ทศบาลปากเกรด็ ๕๕ จดุ และพืน้ทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเกาะเกรด็ ๙๐ จดุ เช่น ปรบัปรงุรถเมล์ประจ�าทาง ปรบัปรงุทางเท้าเชือ่มระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรอื ที่

จอดรถคนพกิาร ป้ายสญัลกัษณ์หรอืป้ายชีน้�าทาง ป้ายแผนผงัต่างสมัผสั ห้องน�า้คนพกิาร ทางลาดและทางลาดลง

โป๊ะเรอืท่าปากเกรด็และท่าครทูวิ ปรบัปรงุเรอืต้นแบบและปรบัปรงุทางเดนิเท้าให้มลีกูระนาด 

“สร้างชุมชนต้นแบบ

อารยสถาปัตย์เป็นต้นแบบ

ที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของ

คนพิการและทุกคนในสังคม 

ให้ด�ารงชีวิตได้อย่างอิสระ 

สะดวก และปลอดภัย”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

     นอกจากนี ้ ได้จดัท�าสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร ๒๒,๒๕๙ แห่ง  

(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) มีจ�านวนคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารสถานที่ 

ของหน่วยงานราชการและบรกิารสาธารณะ ระหว่างเดอืนตลุาคม ๒๕๕๘-สงิหาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๑,๔๓๓ คน  

การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการในสถานที่ส�าคัญ ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร  

ได้จดัท�าทางลาดแบบยกเกบ็ได้ทางเข้าอโุบสถ ห้องน�้าคนพกิาร ทีจ่อดรถคนพกิาร ทางลาดทางเดนิเชือ่มอาคาร 

ไปยงัอโุบสถ ซึง่ปัจจบุนัมผีูส้งูอายแุละคนพกิารเข้าวดัไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี รวมทัง้ได้ขยายพืน้ทีน่�าร่อง 

การจดัสิง่อ�านวยความสะดวก จ�านวน ๑๐ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครพนม ตาก ขอนแก่น พษิณโุลก กาญจนบรุี  

น่าน กระบี ่พงังา ภเูกต็ และชลบรุ ีด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

    (๓.๖) จดัตัง้ศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป จ�านวน ๙๒๒ ศนูย์ จ�าแนกเป็นองค์กร 

ด้านคนพกิาร จ�านวน ๕๙ ศนูย์ และราชการส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานภาครฐั จ�านวน ๘๖๓ ศนูย์

    (๓.๗) พฒันาศกัยภาพนกัร้องตาบอดในทีส่าธารณะ : จากถนนสูด่วงดาว (From 

Street to Stars) เพือ่ยกระดบัการประกอบอาชพีของนกัร้องนกัดนตรคีนตาบอด (วณพิก) ทัว่ประเทศโดยม ี

ผูพ้กิารทางสายตาสมคัรเข้าร่วมโครงการ ๘๐๐ คน และผ่านการคดัเลอืก ๕๐ คน และจะผลกัดนันกัร้องนกัดนตรี

ตาบอดทีผ่่านการคดัเลอืกดงักล่าวให้มผีลงานเพลงและเป็นศลิปินมอือาชพีในอนาคต 

   (๔) กลุม่ผูด้้อยโอกาสและผูม้รีายได้น้อย

    (๔.๑) ให้การช่วยเหลือด้านการสวัสดิการสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว 

ผูม้รีายได้น้อยและผูไ้ร้ทีพ่ึง่ (เงนิอดุหนนุ) ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืตามหลกัและกระบวนการทางสงัคมสงเคราะห์

เฉพาะรายโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการศึกษา พิจารณา วินิจฉัย 

ปัญหา และตดิตามผล เพือ่ขออนมุตักิารจ่ายเงนิในอตัราไม่เกนิครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครวั และช่วยเหลอื 

ตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ ๓ ครัง้ต่อปีงบประมาณ ช่วยเหลอืเป็นเงนิหรอืสิง่ของ โดยมผีลการด�าเนนิการ ดงันี้ 

ปีงบประมาณ จำานวน (ราย) งบประมาณ (บาท)

๒๕๕๘ ๔๘๘,๔๙๗ ๖๓๗,๘๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ ๓๒๕,๖๐๙ ๕๙๓,๑๐๑,๙๗๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

    (๔.๒) ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ในศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา 

คณุภาพชวีติชมุชนบนพืน้ทีส่งู (ศรส.) ซึง่เป็นสถานทีจ่ดักระบวนการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดความรู ้เกีย่วกบัการส่งเสรมิ

ทกัษะชวีติ อาชพี ความมัน่คงทางอาหารทีเ่หมาะสมตามภมูสิงัคมให้แก่ราษฎรบนพืน้ทีส่งู โดยมกีารจดัฐานเรยีนรู้ 

ในศนูย์เรยีนรูเ้พือ่การพฒันาคณุภาพชวีติชมุชนบนพืน้ทีส่งู ได้แก่ ๑) การเลีย้งหมหูลมุ ๒) การเลีย้งไก่พืน้เมอืงและ

ไก่กระดกูด�า ๓) การปลกูพชืในแปลง Watershed แบบผสมผสานในพืน้ทีต่ามระดบัความลาดชนั ๔) การเพาะเหด็ 

๕) การปลกูกาแฟ ๖) การท�าปุย๋หมกั และ ๗) การท�าปุย๋น�า้ชวีภาพ 

    (๔.๓) ดำาเนนิการให้ความช่วยเหลอืดแูลในเรือ่งเกีย่วกบัการศกึษา มกีารด�าเนนิการ 

ที่ส�าคัญ เช่น ด�าเนินมาตรการประกันโอกาส มาตรการประกันคุณภาพ และมาตรการประกันประสิทธิภาพ  

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ได้จดัสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวม ๓ หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน  



นโยบายข้อ ๓

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

ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ค่าหนงัสอืเรยีน ตลอดจนค่าเสือ้ผ้า ท�าให้นกัเรยีนได้รบัประโยชน์

รวม ๗,๒๔,๑๖๖ คน โครงการติวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นใน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ 

คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และภาษาไทย จ�านวน ๕ ศนูย์ มนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๗,๐๖๕ คน มโีรงเรยีนเข้าร่วมแนะแนวการศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาสญัจร สานฝันสูน้่อง จ�านวน ๓๖ แห่ง  

ผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๑,๒๕๐ คน และมีนักเรียนเข้าร่วมติวเข้มความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อและแนวทาง 

ในการประกอบอาชพีให้นกัเรยีน ด�าเนนิการจดักจิกรรมแล้ว ๓ รุน่ ๆ ละ ๒๕๐ คน รวม ๗๕๐ คน รบัรองความรู ้

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพด้วย ด�าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

(กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีช่องทางในการประกอบอาชีพ  

มรีายได้ มคีณุภาพชวีติดขีึน้ โดยการสร้างอาชพีใหม่ต่อยอดอาชพีเดมิ หรอืท�าเป็นอาชพีเสรมิได้ ซึง่ผลการด�าเนนิงาน  

สามารถจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จ�านวน ๕ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ๑๑๓,๙๐๘ คน  

และจากการส�ารวจการน�าความรู้ไปใช้พบว่า หลักสูตรที่มีการน�าความรู้ไปใช้มากที่สุด คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ 

พาณชิยกรรมและบรกิาร ร้อยละ ๔๙ ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการศกึษานอกระบบผ่านทวีสีาธารณะ (ตวิเข้ม 

เตมิเตม็ความรู)้ โดยจดั ผลติ และออกอากาศรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษานอกระบบ  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับประถม

ศกึษาปีที ่ ๖ และมธัยมศกึษาปีที ่ ๓ รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาเพือ่พฒันาคนตลอดช่วงชวีติ โดยครอบคลมุ  

๕ ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงแรกเกิด-ปฐมวัย (๐-๕ ปี) ช่วงวัยนักเรียน (๕-๑๔ ปี) ช่วงวัยรุ่น-นักศึกษา (๑๕-๒๑ ปี)  

ช่วงแรงงาน (๑๕-๕๙ ปี) และช่วงผูส้งูอาย ุ(๖๐ ปีขึน้ไป) 

    (๔.๔) ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส ์ ได้จดัสรรเงนิอดุหนนุ 

ประกอบด้วย ๑) การสงเคราะห์ด้านเงินทุนการประกอบอาชีพ จ�านวน ๔๗ คน เป็นเงินจ�านวน ๒๓๕,๐๐๐ 

บาท มียอดสะสมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๖๕๑ คน เป็นเงินจ�านวน ๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท  

๒) เงนิสงเคราะห์ผูต้ดิเชือ้เอดส์และครอบครวั จ�านวน ๑๙๑ คน เป็นเงนิจ�านวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท มยีอดสะสม 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๔,๗๕๒ คน เป็นเงนิทัง้สิน้ จ�านวน ๙,๕๐๔,๐๐๐ คน

    นอกจากนี ้ ยงัมกีารด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูด้้อยโอกาส ได้แก่ 

จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) บรหิารจดัการสิง่ก่อสร้างรกุล�า้ล�าน�า้

สาธารณะ เพือ่จดัระเบยีบและพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลอง ด�าเนนิโครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดง ด�าเนนิ

โครงการบ้านประชารฐั ด�าเนนิโครงการบ้านประชารฐับนทีด่นิราชพสัด ุด�าเนนิโครงการบ้านเคหะประชารฐั ด�าเนนิ

โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” และ

ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ใน 

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ ข้อ ๑.๒.๑ การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัให้ผูม้รีายได้น้อย

  ๓.๑.๒ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการให้บริการของ 

ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม (One Stop Crisis Center: OSCC) สายด่วน ๑๓๐๐ เป็นช่องทางในการเข้าถงึบรกิารทางสงัคม 

จากภาครัฐส�าหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ  

โดยระหว่างวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗-๑๒ กนัยายน ๒๕๕๙ มผีูใ้ช้บรกิารรวม ๙๕,๖๕๘ กรณี 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๑.๓ พฒันาและส่งเสรมิระบบการเงนิการคลงัภาคประชาชน

   (๑) ดำาเนนิมาตรการเพือ่ส่งเสรมิการให้สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแก่ผูม้รีายได้น้อยและปานกลาง  

เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไข 

ผ่อนปรน อันจะท�าให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้น 

ตลาดสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและภาคอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ณ วนัที ่๑๒ กนัยายน 

๒๕๕๙ ได้อนมุตัสินิเชือ่แล้ว ๑๖,๗๑๗ ราย วงเงนิอนมุตั ิ๒๒,๔๗๔ ล้านบาท

   (๒) ดำาเนนิโครงการบ้าน ธอส. เพือ่สานรกั ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เริม่เปิดให้บรกิารสนิเชือ่

ตัง้แต่วนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๕๘-๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ อนมุตัสินิเชือ่แล้วจ�านวน ๗,๐๕๖ บญัช ีวงเงนิท�านติกิรรม 

๖,๐๗๙.๒๗ ล้านบาท

   (๓) ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาสำาหรบัการลงทนุในกองทนุรวมหุน้ 

ระยะยาว รฐับาลมนีโยบายในการส่งเสรมิการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ส�าหรบัการลงทนุ 

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับปรุง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวม 

ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๕๙-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ และเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ด้รบัเนือ่งจากการขายหน่วยลงทนุคนื  

รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

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

 ๓.๒ พัฒนาระบบการออม

  ๓.๒.๑ ส่งเสรมิการออมภาคประชาชน

ผ่านกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) 

   รัฐบาลได้ส ่งเสริมการออม

ภาคประชาชนและให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบ

หลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพเพื่อรองรับ

การที่ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ รวมทั้ง

สร้างช่องทางการออมเพื่อการเกษียณส�าหรับผู้ที่อยู่ 

ในวัยท�างาน ซึ่งมีจ�านวนประมาณ ๓๙ ล้านคน 

ในจ�านวนนีป้ระกอบด้วยแรงงานในระบบ จ�านวน ๑๔ 

ล้านคน และแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๒๕ ล้านคน  

ทั้งนี้ ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพนั้น ครอบคลุมแรงงานในระบบ 

เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่แรงงานนอกระบบมีการออม 

เพื่อการเกษียณน้อยมากและมีความเสี่ยงที่จะ

ตกสู ่ภาวะยากจนในวัยชรา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ

กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้จัดตั้ง

กองทุนการออมเพื่อการชราภาพส�าหรับแรงงาน

นอกระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ่งเสริมการออม 

และเป็นหลักประกันการจ่ายบ�านาญให้แก่แรงงาน 

นอกระบบ ๒๕ ล้านคน ที่มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี ให้มี

โอกาสสะสมเงินออมตั้งแต่วัยท�างาน และมีรายได้

“กองทุนการออมแห่งชาติ 

มีผู้สมัครเป็นสมาชิก 

๔๔๐,๖๖๘ ราย จ�านวนเงิน

กองทุนรวม ๑,๓๖๔ ล้านบาท”

ในลักษณะเงินบ�านาญ ตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีไปจนตลอดชีวิต รวมทั้งจะรับโอนผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกัน

ตนตามมาตรา ๔๐ กรณีบ�านาญชราภาพทั้งหมดที่แสดงความจ�านงเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ  

ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จะได้รับเงินที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุน 

เงินสมทบจากรัฐและดอกผลคืนทั้งจ�านวน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน 

การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ กองทุน 

การออมแห่งชาตไิด้เปิดรบัสมคัรสมาชกิแล้วตัง้แต่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ซึง่ ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม 

๒๕๕๙ มจี�านวนเงนิสะสม ๙๗๖ ล้านบาท เงนิสมทบ ๓๘๗ ล้านบาท เงนิกองทนุรวมทัง้สิน้ ๑,๓๖๔ ล้านบาท  

และมจี�านวนสมาชกิ ๔๔๐,๖๖๘ คน

  ๓.๒.๒ จำาหน่ายพนัธบตัรออมทรพัย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๒

   รัฐบาลออกพันธบัตรวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๕ ปี และ ๑๐ ปี  

อตัราดอกเบีย้ขัน้บนัได แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จ�าหน่ายระหว่างวนัที ่๑๒ พฤษภาคม-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙  
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการออมทีม่ัน่คงและการได้รบัการคุม้ครองเงนิต้นของประชาชนรายย่อย ทัง้นี ้ ผลการจ�าหน่าย

พนัธบตัรออมทรพัย์ดงักล่าว ได้จ�าหน่ายเสรจ็สิน้แล้วเมือ่วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ โดยผลการจ�าหน่ายมดีงันี้
หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่
๑๒ พฤษภาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ร้อยละของวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร

วงเงินจำาหน่ายคงเหลือ  
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๐๗๒.๕๗๑ ร้อยละ ๙๕ ๙๒๗.๔๒๙

 ๓.๓ พฒันาระบบสวสัดกิารชมุชน

  ๓.๓.๑ พฒันาชมุชนต้นแบบชมุชนเข้มแขง็พึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื โดยได้จดัระดบัความเข้มแขง็ 

ของชมุชนทีส่ามารถบรหิารจดัการ และพฒันาตนเองให้เข้มแขง็ พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื จ�านวน ๑๖๔ ชมุชน 

จ�าแนกตามระดบัความเข้มแขง็ของชมุชน ดงันี้ 

ระดับความเข้มแข็งของชุมชน จำานวน (ชุมชน)

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ : ชุมชนเข้มแข็ง ๙๖

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ : ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง ๕๐

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ : ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ๑๘

  ๓.๓.๒ ดำาเนนิโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั ทีผ่่านมาภาครฐัใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

เพื่อสนบัสนนุสวสัดกิารสงัคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวติตัง้แต่เกดิจนตาย ไม่ว่าจะเปน็สวสัดิการส�าหรบั 

เดก็และครอบครวั สวสัดกิารด้านการศกึษา สวสัดกิารด้านสขุภาพอนามยั สวสัดกิารคนพกิาร สวสัดกิารผูด้้อยโอกาส  

และสวัสดิการผู ้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการให้เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามนโยบายในแต่ละรัฐบาล อย่างไรก็ดี  

การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐยังมีข้อจ�ากัด โดยภาครัฐไม่สามารถก�าหนดนโยบาย

การให้เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการก�าหนดนโยบาย

กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลที่บูรณาการข้ามหน่วยงาน ดังนั้น  

จงึได้ด�าเนนิโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั เพือ่ให้รฐับาลมข้ีอมลูทีถ่กูต้องและน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ 

ในการจดัสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยตัง้แต่วนัที ่ ๑๕ กรกฎาคม-๑๕ สงิหาคม 

๒๕๕๙ มผีูล้งทะเบยีนในโครงการดงักล่าว จ�านวน ๘,๓๒๑,๗๗๕ คน

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนอกจากที่รัฐบาลได้ตระหนักว่าประเทศไทยมีจ�านวน 

ผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ โดยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๔ คือ มีประชากร

อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ จึงได้ด�าเนินนโยบายในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุน 

การออมแห่งชาต ิ (กอช.) โดยให้ความส�าคญัแก่การพฒันาระบบหลกัประกนัทางสงัคมเพือ่การชราภาพเพือ่รองรบั

การทีป่ระเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ รวมทัง้สร้างช่องทางการออมเพือ่การเกษยีณส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นวยัท�างาน  

ดังปรากฏรายละเอียดผลการด�าเนินการที่กล่าวมาข้างต้นตามข้อ ๓.๒ พัฒนาระบบการออมแล้ว รัฐบาล 

ยงัได้พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีส่�าคญั ดงันี้
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๑ การดำาเนนิโครงการสร้างหลกัประกนัรายได้แก่ผูส้งูอายุ

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอาย ุ จ�านวน ๗.๓๔ ล้านคน งบประมาณ 

๕๗,๙๗๒.๒๐ ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพต่อเดือน คือ อายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท  

อาย ุ๗๐-๗๙ ปี จะได้รบั ๗๐๐ บาท อาย ุ๘๐-๘๙ ปี จะได้รบั ๘๐๐ บาท และอาย ุ๙๐ ปีขึน้ไป จะได้รบั ๑,๐๐๐ บาท  

ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมกีารจ่ายเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายใุนระบบ National e-Payment ด้วยระบบ  

Any ID แก่ผู้ที่ได้ยื่นความจ�านงขอรับเงินสวัสดิการผ่านระบบบัญชีโดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกรายในอนาคต  

ซึง่ได้จดัเตรยีมงบประมาณส�าหรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจ�านวน ๗.๔๑ ล้านคน เป็นเงนิ ๕๘,๙๐๒.๒๓ ล้านบาท ไว้แล้ว

 ๔.๒ การจดัตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ(ศพอส.) 

  เพื่อเป็นกลไกในการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้จัดตั้ง 

ครบทัว่ประเทศแล้ว รวมจ�านวน ๘๗๘ ศนูย์ (โดยเป็นการจดัตัง้ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ�านวน ๔๒๘ ศนูย์  

ซึ่งรวมกับศูนย์เดิมเมื่อปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๔๕๐ ศูนย์) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯ  

ทัง้ ๗๖ จงัหวดั จงัหวดัละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่งเสรมิระบบการดแูลผูส้งูอายใุนระยะยาว โดยใช้กลไกระดบัพืน้ที่

เป็นหลัก เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคม การดูแล 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล�าบาก การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน 

ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป ให้ผู้สูงอายุ 

สามารถใช้ประโยชน์จากภมูปัิญญาเพือ่การประกอบอาชพีมากขึน้ ทัง้นี ้โดยให้การสนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชพี 

ผ่านกองทนุผูส้งูอายุ
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 ๔.๓ การให้เงินทุนกู้ยืมผ่านกองทุนผู้สูงอายุ

  เพื่อเป็นเงินทุนกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคุ้มครอง ส่งเสริม  

และสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 

ที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด�าเนินการ

ระหว่างเดอืนตลุาคม ๒๕๕๘-สงิหาคม ๒๕๕๙ ให้บรกิารกูย้มืเงนิทนุประกอบอาชพี จ�านวน ๘,๖๖๗ คน เป็นเงนิ 

๒๔๖,๔๑๘,๘๖๕ บาท และมโีครงการทีข่อรบัการสนบัสนนุฯ จ�านวน ๑๐๐ โครงการ เป็นเงนิ ๑๑,๖๘๒,๒๘๖ บาท 

 ๔.๔ การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

  เพือ่ให้การช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้ผูส้งูอายไุด้รบัการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิัน้พืน้ฐาน

ตามมาตรา ๑๑ (๑๒) แห่งพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๙ สนบัสนนุค่าจดัการศพ 

ผู้สูงอายุตามประเพณี ท�าให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 

ก�าหนด จ�านวน ๑๙,๖๕๒ คน เป็นเงนิ ๓๙,๓๐๔,๐๐๐ บาท

 ๔.๕ การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก 

  เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

ขัน้พืน้ฐานตามมาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐) แห่งพระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๙  

สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จ�านวน ๑๒,๓๙๕ คน เป็นเงิน  

๒๖,๓๑๖,๕๐๐ บาท

 ๔.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน 

  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดบริการสวัสดิการแก่ผู ้สูงอายุ 

ในชุมชนแก่ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย 

ก�าหนด โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถปรับตัว 

ในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนา

คณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ(ศพอส.) ๘๗๘ แห่ง โดยได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นการถ่ายทอดความรูแ้ละ

สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการปรบัตวัในการเตรยีมพร้อมก่อนเข้าสูว่ยัผูส้งูอายใุห้แก่เครอืข่าย จ�านวน ๒๒,๐๘๕ คน

 ๔.๗ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 

  ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและบ้านพกัอาศยัของผูส้งูอายใุนชมุชนให้มคีวามเหมาะสมและปลอดภยั 

ให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมแก่ผู ้สูงอายุและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง ๗๖ จังหวัด  

และศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายจุ�านวน ๑๒ แห่ง ซึง่มผีลการด�าเนนิงานตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ- 

เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๙ ซ่อมแซมปรบัปรงุบ้านให้ผูส้งูอาย ุจ�านวน ๑,๑๒๐ หลงั
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 ๔.๘ การกำาหนดมาตรการในการจดัทีพ่กัอาศยัสำาหรบัผูส้งูอาย ุ(Senior Complex) บนทีร่าชพสัดุ 

[เดิมชื่อโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home)]

  ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุ จ�านวน ๕ พื้นที่ เพื่อจัดให้เป็นที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ดังนี้

อำาเภอ จังหวัด หมายเลขทะเบียน เนื้อที่ประมาณ (ไร่)

บางละมุง ชลบุรี ชบ.๒๑๙ ๕๐

เมือง เชียงใหม่ อ.ชม.๒๐ ๗-๒-๗๖

แม่จัน เชียงราย อ.ชร.๓๐ ๖๔-๓-๙๘

ปากพลี นครนายก นย.๒๘๗ ๑๔-๑-๕๙

ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง สงขลา สข.๑๑๐๑ (บางส่วน) -

ทัง้นี ้จะก�าหนดอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนยีมการจดัให้เช่าตามรปูแบบโครงการบ้านธนารกัษ์ประชารฐั และผูเ้ช่าจะได้

รบัสทิธใินการเช่าเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี

 ๔.๙ การขยายผลระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

  เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม 

อาชีพผู้สูงอายุ เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบททางสังคมของผู้สูงอายุ และ 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี และวธิกีารด�าเนนิงานศนูย์ดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน (บ้านกลางของผูส้งูอาย)ุ ให้แก่หน่วยงาน  

ส่วนภมูภิาค และเครอืข่ายผูส้งูอายใุห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นพืน้ทีด่�าเนนิงานศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติ

และส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุจ�านวน ๑,๐๒๘ แห่ง ประกอบด้วย พืน้ทีเ่ก่า ๘๗๘ แห่ง พืน้ทีใ่หม่ ๑๕๐ แห่ง

๕. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 ๕.๑ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  เข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน เช่น การประชมุหารอืเพือ่จดัทำาท่าทไีทยในการยกร่างวาระด้านความเชือ่มโยงระหว่างกนั

ในอาเซยีนภายหลงัปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) เมือ่วนัที่  

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้าย

ของประชากร (People mobility) ว่า ในสาขาดังกล่าวควรมีความครอบคลุมไปถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ  

นอกเหนือจากความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว เช่น การแลกเปลี่ยนและร่วมมือ 

ด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การร่วมมือด้านงานอาสาสมัครและ CSR (Corporate social responsibility)  

และประเด็นเรื่องการจัดการภัยพิบัติร่วมกันในภูมิภาค การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง

สถานการณ์การมีส่วนร่วมของเด็กในประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ เพือ่พจิารณาจดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องการวจิยั การประชมุคณะกรรมาธกิาร

อาเซยีนเพือ่คุม้ครองและส่งเสรมิสทิธสิตรแีละสทิธเิดก็ (ASEAN Commission on the Promotion and 

Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) สมยัพเิศษ ซึง่ได้หารอืถงึความร่วมมอื 

ในประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนและการคุม้ครองทางสงัคม รวมถงึการพฒันาความร่วมมอืในสาขาทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ 

คนพกิารอาเซยีน และการพฒันาแผนปฏบิตักิารภมูภิาคอาเซยีนในประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนของคนพกิาร  รวมถงึ 
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“เปิดตัวโครงการศูนย์ข่าว

เด็กและเยาวชนอาเซียน : 

รู้เท่าทันสื่อ (ASEAN Children 

and Youth News Center: 

Media Literacy) เพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การรู้เท่าทันสื่อ”

ความร่วมมอืในประเดน็ด้านสทิธมินษุยชน การพฒันา

ความร่วมมอืในสาขาทีเ่ป็นไปได้ ซึง่มปีระเดน็หลกั ได้แก่  

การค้ามนษุย์ คนพกิาร การศกึษา เพศสภาพ สนัตภิาพ

และความปลอดภยั RPA on EVAW RPA on EVAC และ 

การบรูณาการสทิธขิองคนพกิาร 

 ๕.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน 

  จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการเด็กและ 

เยาวชนอาเซยีนกบัการรูเ้ท่าทนัสือ่ (ASEAN Children 

and Youth Workshop on Media Literacy) และ 

เปิดตัวโครงการ “ศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : 

รูเ้ท่าทนัสือ่ (ASEAN Children and Youth News 

Center: Media Literacy)” กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย  

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน 

กบัการรูเ้ท่าทนัสือ่ จ�านวน ๑๒๐ คน เดก็และเยาวชน

ท้องถิน่ จ�านวน ๘๐ คน โครงการจดัตัง้ศนูย์ข่าวเดก็ 

และเยาวชนอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชนในการขบัเคลือ่นการน�าวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืสูก่ารปฏบิตั ิรุน่ที ่๑ ทีม่วีตัถปุระสงค์

เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจแก่กลุม่เป้าหมายต่อวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย  

ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ๓๘ องค์กร จ�านวน 

ทัง้สิน้ ๗๐ คน

๖. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล จัดระเบียบสังคม และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

 ๖.๑ การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบสังคม

  ๖.๑.๑ ปราบปรามผูม้อีทิธพิล ได้ด�าเนนิการจดัการกบัผูม้อีทิธพิล มาเฟียเรยีกรบัผลประโยชน์  

เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สลากกินแบ่งรัฐบาล ยาเสพติด บ่อนการพนัน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผลการจับกุม  

จ�านวน ๖๑๕,๘๘๒ คด ีผูต้้องหารวม ๕๐๓,๗๗๒ คน

  ๖.๑.๒ จดัระเบยีบผูค้้าหาบเร่-แผงลอย เพือ่คนืทางเท้าให้แก่ประชาชน มุง่เน้นให้กรงุเทพมหานคร

เป็นมหานครทีน่่าอยู ่มสีภาพแวดล้อมทีส่วยงาม มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบร้อย มคีวามปลอดภยั การสญัจร

สะดวก สบาย ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมวีนิยั เคารพกฎหมายและกตกิาของสงัคม โดยด�าเนนิการจดัระเบยีบ

ผูค้้าได้ ๔๕ จดุ ในพืน้ที ่๒๒ เขต จ�านวนผูค้้า ๑๖,๔๖๙ ราย เช่น ตลาดคลองถม รมิถนนบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง รอบอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ
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136 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๖.๑.๓ จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ จ�านวน ๑๙๙ เส้นทาง โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๖.๑.๔ จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง เช่น  

น�ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่งกาย ไม่ถูกต้อง (ไม่ใส ่

เสือ้วนิทีก่�าหนดหรอืไม่ตดิบตัร) ปรบัไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท และไม่แสดงใบอนญุาตขบัรถ ปรบัไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท  

ทั้งนี้ การจัดระเบียบดังกล่าวจะท�าให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ วิน-รถ-คน และก�าหนดต�าแหน่งจุดจอด 

ให้เหมาะสม ก�าหนดแนวทางร่วมกบัคณะกรรมการวนิให้เกดิความยัง่ยนืสนบัสนนุระบบ Mass Transit โดยมี 

ผลการด�าเนนิการ ดงันี้
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137รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๖.๑.๕ จดัระเบยีบรถแทก็ซีม่เิตอร์ ได้ตัง้ศนูย์ประวตัผิูข้บัรถ ซึง่ปัจจบุนัมข้ีอมลู ๑๑๑,๘๔๓ คน  

และจดัท�าระบบ DLT Check-in ทัง้นี ้ การจดัระเบยีบดงักล่าวจะท�าให้แทก็ซีต้่องอยูใ่นรปูแบบนติบิคุคล เพือ่ให้

ก�ากบัดแูลและให้บรกิารมปีระสทิธภิาพ ใช้กลไกบรหิารจ�านวน (Managed Float) ให้เหมาะสม โดยคดักรอง 

ผูข้บัขีท่ีม่คีณุภาพเข้าสูร่ะบบ โดยมผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

  ๖.๑.๖ พัฒนาห้องนำ้าภายในสถานีขนส่งผู ้โดยสารทั่วประเทศ จากจ�านวนสถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารทีใ่ห้บรกิารในปัจจบุนั ทัง้หมด ๑๑๗ แห่ง ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ ซ่อมแซม และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

จากกระทรวงสาธารณสขุแล้ว จ�านวน ๒๕ แห่ง อยูร่ะหว่างซ่อมแซม ปรบัปรงุ และออกใบรบัรอง จ�านวน ๗๑  แห่ง 

และอยูร่ะหว่างรวบรวมพจิารณารายละเอยีดงบประมาณ จ�านวน ๒๑ แห่ง

  ๖.๑.๗ นำาระบบ GPS มาตดิตัง้ในรถ บรษิทั ขนส่ง จำากดั เพือ่ควบคมุการขบัรถโดยสารประจ�าทาง 

ของบรษิทัฯ โดยจะมศีนูย์ควบคมุการเดนิรถด้วยระบบ GPS ทีค่อยควบคมุการท�างาน ภายในศนูย์ควบคมุจะมจีอต่าง ๆ   

ทีแ่สดงข้อมลูของรถ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ทกุคนั แบบ Real time ซึง่จะแสดงข้อมลูต�าแหน่งของรถ ความเรว็ทีข่บั  

และลกัษณะของรถทีม่กีารขบัผดิปกต ิทัง้นี ้ได้ตดิตัง้ระบบ GPS บนรถโดยสารแล้ว จ�านวน ๖๑๘ คนั

 ๖.๒ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

  ๖.๒.๑ ดำาเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัประชาชนใช้เป็นช่องทางส�าหรบัจกัรยานและทางเดนิเท้า ใช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจ  

เป็นสวนสาธารณะ ลานสนัทนาการ ศาลาพกัผ่อนรมิแม่น�า้ โดยให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัสภาพพืน้ทีแ่ต่ละพืน้ที ่

ค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยทีคุ่ม้ค่า อ�านวยความสะดวกแก่สาธารณะ นกัท่องเทีย่ว ประชาชนและคนพกิาร ส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วรมิแม่น�า้เจ้าพระยา เสรมิภาพลกัษณ์แก่กรงุเทพมหานคร โดยจะสร้างพืน้ทีส่าธารณะเลยีบแม่น�า้เจ้าพระยา

ทัง้สองฝ่ัง รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กโิลเมตร 
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138 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   นอกจากนี้ ได้จัดหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่ง

แม่นำา้เจ้าพระยา โดยได้ลงพืน้ทีท่�าความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลอืชมุชนครบถ้วนทัง้ ๑๒ ชมุชน จ�านวน ๓๐๙  

ครวัเรอืนแล้ว ซึง่มทีางเลอืกในการแก้ไขปัญหา ๕ แนวทาง คอื ๑) ย้ายขึน้แฟลตกรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) 

ซึง่เป็นอาคารราชพสัด ุ จ�านวน ๖๔ ครวัเรอืน โดยมเีป้าหมายทีช่มุชนสามารถเข้าอยูอ่าศยัได้ภายในเดอืนกนัยายน 

๒๕๕๙ ๒) ย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร จ�านวน ๕๐ ครัวเรือน โดยคาดว่าผู้เข้าอยู่อาศัยชุดแรก 

จะสามารถย้ายเข้าอยูไ่ด้ภายในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ และชดุทีส่องภายในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๙  ๓) ให้ชมุชน

รวมกลุม่ซือ้ทีด่นิเพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ตามแนวทางบ้านมัน่คง จ�านวน ๓๖ ครวัเรอืน โดยจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์ 

เพื่อตั้งเป็นสหกรณ์และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนพิจารณาที่ดินเพื่อด�าเนิน

โครงการในเขตเทศบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งจะสามารถรองรับการสร้าง 

ทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนใหม่ได้ประมาณ ๗๓ ครวัเรอืน ๔) ขอย้ายออกจากพืน้ที ่ จ�านวน ๔๕ ครวัเรอืน ๕) อาศยัอยูใ่น 

ทีด่นิเดมิ จ�านวน ๑๑๔ ครวัเรอืน

  ๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและปรับปรุงสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) โดยมุ่งเน้นพัฒนา 

และปรบัปรงุสวนวชริเบญจทศัให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะอาด และปลอดภ ัย โดยได้ก่อสร้างสขุาสาธารณะ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ จ�านวน ๘.๙๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�าเนินการออกแบบทางจักรยาน 

แยกต่างหากจากถนนคนเดนิ-วิง่ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กโิลเมตร งบประมาณจ�านวน ๒๑.๓๐ ล้านบาท

  ๖.๒.๓ ก่อสร้างสวนสาธารณะอเนกประสงค์ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในด้าน 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การออกก�าลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

ในชุมชน โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติม จ�านวน ๗ แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะใต้ทางแยก 

ต่างระดับวัชรพล (สวนวัชราภิรมย์) สวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ ๔๗ (สวนราษฎร์ภิรมย์) สวนสาธารณะ 

บงึล�าพระยา (สวนพระยาภริมย์) สวนสาธารณะบงึล�าไผ่ เขตมนีบรุ ีสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ บรเิวณเขตบางบอน  

สวนสาธารณะภายในสถานพีฒันาทีด่นิกรงุเทพมหานคร (ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล) และสวนสาธารณะบรเิวณ

ซอยเพชรเกษม ๖๙ (บางบอน ๓)
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๖.๓ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

  มุ ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนม ี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุจากกรณีรถชนเสาไฟฟ้า  

โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการน�าสายไฟฟ้าลงดินจ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการสุขุมวิท (ส่วนที่เหลือ)  

ระยะทาง ๕.๖ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการใน ๒ จุดสุดท้าย คือ ที่โรงแรมซีนิส ซอยสุขุมวิท ๓  

ระยะทาง ๐.๐๖ กโิลเมตร โดยจะเร่งด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๙ และทีซ่อยสขุมุวทิ  

๒๒ ระยะทาง ๐.๓๐ กโิลเมตร ด�าเนนิการในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และ ๒) โครงการจติรลดา ปทมุวนั และพญาไท  

(เพิ่มเติม) ระยะทาง ๖.๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการน�าสายไฟฟ้าพร้อมสายสื่อสารทั้งหมด 

ลงใต้ดนิในถนนราชวถิ ีจากสีแ่ยกตกึชยัถงึอนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิทัง้นี ้ในระยะต่อไปจะด�าเนนิโครงการเปลีย่นระบบ 

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย โครงการนนทร ีโครงการพระราม ๓ โครงการ 

รชัดาภเิษก-อโศก และโครงการรชัดาภเิษก-พระราม ๙ ระยะทางรวม ๓๓.๔๐ กโิลเมตร

 ๖.๔ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ๖.๔.๑ ตดิตัง้ไฟสาธารณะจดุเสีย่งและกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ได้ส�ารวจบรเิวณท่าเรอื

ต่าง ๆ เพือ่ตดิตัง้และเปลีย่นดวงโคมไฟส่องสว่างจดุเสีย่ง ประกอบด้วย ท่าเรอืตามแนวคลองแสนแสบ ท่าเรอื 

ตามแนวแม่น�า้เจ้าพระยา และบรเิวณจดุขนส่งทีส่�าคญั 

เช่น ท่าเรอืเจรญิผล ท่าเรอืหวัช้าง ท่าเรอืพระอาทติย์ 

ท่าเรอืเทเวศร์ สถานขีนส่งหมอชติ ฯลฯ 

  ๖.๔.๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

ชนิดหลอด LED  เพื่ อความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านโครงการ “เมืองสว่างไสว  

ประชาชนปลอดภัย ด้วยหลอดไฟ LED” ในบริเวณ 

ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดกู ้  

(วัดพระนางเรือล ่ม) ไปทางห ้าแยกปากเกร็ด 

จ�านวน ๑๐๐ ดวงโคม และที่บริเวณถนนเจริญกรุง  

ตั้งแต่แยกสีลมไปตามถนนเจริญกรุง ไปสิ้นสุดที ่

วงเวยีนโอเดยีน จ�านวน ๑๐๐ ดวงโคม โดยด�าเนนิการ

แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

“ติดตั้งไฟสาธารณะ

และกล้อง CCTV 

บริเวณจุดเสี่ยง จุดขนส่ง

และสถานีขนส่งที่ส�าคัญ 

เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

และส่งเสริมการท่องเที่ยว”

  ๖.๔.๓ จดัทำามาตรฐานด้านความปลอดภยัเครือ่งเล่น ได้จดัท�าคูม่อืเอกสารแนะน�าการปฏบิตัิ

ตามกฎกระทรวงเผยแพร่ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างจัดท�ามาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยเครื่องเล่นส�าหรับประเทศไทยและปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ครอบคลุมเครื่องเล่นที่อาจ 

ก่อให้เกดิอนัตราย รวมทัง้มกีารจดัอบรมให้ความรูด้้านความปลอดภยัให้แก่เจ้าหน้าทีท้่องถิน่ในการอนญุาตใช้เครือ่งเล่น 

ทีต่ัง้อยูใ่นสวนสนกุครบทกุพืน้ที ่จ�านวน ๗๓ แห่ง และทีไ่ม่ได้ตัง้อยูใ่นสวนสนกุไปแล้วทัง้สิน้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

และได้มีการก�าชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นในพื้นที่อย่างสม�า่เสมอ หากพบว่า 

มคีวามไม่ปลอดภยั ให้สัง่ระงบัห้ามใช้เครือ่งเล่น และสัง่ให้แก้ไขจนกว่าจะมคีวามปลอดภยัจงึอนญุาตให้ใช้



นโยบายข้อ ๓

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

  ๖.๔.๔ ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ได ้จัดท�าคู ่มือการตรวจสอบความปลอดภัย

อาคาร ๙ ประเภท และอาคารที่ไม่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ ทั้งที่ก่อสร้างก่อนและหลังพระราชบัญญัติ 

ใช้บงัคบั ส่งให้ท้องถิน่ทัว่ประเทศ พร้อมทัง้มกีารจดัอบรมเรือ่งการตรวจสอบอาคารให้กบัเจ้าพนกังานท้องถิน่ และ

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยได้ด�าเนนิการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารตามข้อสัง่การของกระทรวงมหาดไทยด�าเนนิการ

ตรวจสอบแล้ว ๑๐ จงัหวดั มจี�านวนอาคารทีต้่องตรวจสอบ จ�านวน ๑๑,๘๙๑ อาคาร ตรวจสอบแล้วเสรจ็ จ�านวน 

๗,๙๒๐ อาคาร

๗. การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ 

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินโดยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า 

ในการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ กระจายการถอืครองสทิธใินทีด่นิอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื จงึได้น�าทีด่นิสาธารณประโยชน์

ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบการถือครองให้แก่ราษฎร โดยได้ด�าเนินโครงการบริหาร

จดัการการใช้ประโยชน์ในทีด่นิสาธารณประโยชน์ทีม่กีารบกุรกุ เพือ่ขจดัความยากจนและพฒันาชนบท จดัสรรทีด่นิ 

ท�ากนิให้ประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ และด�าเนนิมาตรการในการแก้ไขปัญหา 

การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดผลการด�าเนินการ 

ในเรือ่งเหล่านีป้รากฏอยูใ่นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ ข้อ ๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการไร้ทีด่นิท�ากนิ

ของเกษตรกร และการรกุล�า้เขตป่าสงวนแห่งชาต ินอกจากนี ้ได้มกีารด�าเนนิการ ดงันี้

 ๗.๑ การรังวัดและจัดทำาแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

  ได้ด�าเนินการรังวัดออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (นสล.) ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให ้

แนวเขตทีด่นิสาธารณประโยชน์มคีวามชดัเจน อนัเป็นแนวทางในการป้องกนัการบกุรกุทีด่นิของรฐัหรอืไม่ให้เกดิ 

ข้อพพิาทระหว่างรฐักบัราษฎร ก�าหนดด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

จ�านวน ๑๐,๙๖๗ แปลง

 ๗.๒ โครงการเดนิสำารวจเพือ่แก้ไขปัญหาการออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้และบรเิวณพืน้ทีน่อกเขตอทุยานแห่งชาตบิโูด-สไุหงปาดี

  มุง่เน้นให้ประชาชนได้ถอืครองสทิธแิละใช้ประโยชน์ในทีด่นิ สร้างโอกาสให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ และ

ลดปัญหาความขดัแย้งเรือ่งแนวเขตทีด่นิ มผีลการด�าเนนิการ ดงันี้

ปีงบประมาณ ออกโฉนด (แปลง) เนื้อที่ (ไร่)

๒๕๕๗ ๑,๕๐๑ ๒,๗๓๙

๒๕๕๘ ๒,๕๒๒ ๓,๖๒๖

๒๕๕๙ ๑๑,๒๖๔ ๑๖,๐๒๔



นโยบายข้อ ๔

“รัฐบาลจะน�าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน...”

การศึกษาและเรียนรู้

การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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142 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

 รัฐบาลจะน�าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์  

และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�าคัญทั้งการศึกษาในระบบ 

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน 

ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี 

มคีณุธรรม สร้างเสรมิคณุภาพการเรยีนรู ้โดยเน้นการเรยีนรูเ้พือ่สร้างสมัมาชพีในพืน้ที ่ลดความเหลือ่มล�า้ 

และพฒันาก�าลงัคนให้เป็นทีต้่องการเหมาะสมกบัพืน้ที ่ทัง้ในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม และธรุกจิบรกิาร 

 ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นของผูเ้รยีนและลกัษณะพืน้ทีข่องสถานศกึษา และปรบัปรงุและบรูณาการ

ระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาให้มปีระสทิธภิาพเพือ่เพิม่โอกาสแก่ผูย้ากจนหรอืด้อยโอกาส จดัระบบ 

การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน 

และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

 ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทัว่ไป 

มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ตามศกัยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศกึษาสามารถเป็นนติบิคุคลและบรหิารจดัการ

ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู ้ 

และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  

ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม 

เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา  

การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ

โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง 

กับมาตรฐานวิชาชีพ

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ 

ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล  

การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 ๔.๗ ทะนบุ�ารงุและอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ  สนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนา 

มีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข 

และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส ่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

ตามความพร้อม

 ๔.๘ อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม ภาษาไทยและภาษาถิน่ ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

รวมทัง้ความหลากหลายของศลิปวฒันธรรมไทย เพือ่การเรยีนรู ้สร้างความภาคภมูใิจในประวตัศิาสตร์

และความเป็นไทย น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  

และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

 ๔.๙ สนบัสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพือ่นบ้าน และวฒันธรรม

สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม 

ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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๑. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

 ๑.๑ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการการศึกษา ได้แก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค

ที่เกิดจากการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ให้สามารถขับเคลื่อน 

“ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษา  

โดยตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค 

และคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.)”

“โครงการลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ มีการขยายโรงเรียน 

๑๕,๘๙๗ แห่ง  

มีผลการทดสอบ O-NET  

โดยรวมสูงขึ้นทุกรายวิชา”

การปฏิรูประบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาประเทศ โดย

ก�าหนดให้มี ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทาง วางแผนเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคล พิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่งตั้ง โอน 

หรือย้าย ๒) ส�านักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘  

เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพื้นที่และส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษา ๓) คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.)  ท�าหน ้าที่ขับเคลื่อนงานด ้าน 

การศึกษาของจังหวัด และ ๔) คณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในจงัหวดั

 ๑.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

  ๑.๒.๑ ด�าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนน้อยลง  

แต่เรียนนอกห้องเรียนมากขึ้นและเพิ่มเวลาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head) คุณธรรม จริยธรรม 

(Heart) ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health) เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อน�าไปสู่

การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

โดยมีโรงเรียนน�าร่อง ๔,๑๐๐ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๓,๘๓๑ แห่ง สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) ๑๖๑ แห่ง  

และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ�านวน ๑๐๘ แห่ง ผลการด�าเนินงานโครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากจะลดเวลาเรียน

ในห้องเรียนให้น้อยลง เพื่อช่วยลดความเครียดของ

นักเรียน รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างความรัก  

ความผกูพนัระหว่างนกัเรยีนกบัครจูากการท�ากจิกรรม 

ร่วมกันแล้ว ผลส�าเร็จจากการปรับโครงสร้างและ 

กระบวนการสอนของครูยังท�าให้โรงเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational  

Test: O-NET) โดยรวมสูงขึ้นทุกรายวิชาในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และมัธยมศึกษาปีที่  ๓  

ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งพบว่าเด็กส่วนมาก 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

มคีวามสขุกบักระบวนการเรยีนการสอน ส่วนในปีการศกึษา ๒๕๕๙ ขยายผลโรงเรยีนเพิม่เตมิเป็น ๑๕,๘๙๗ แห่ง 

และจากการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน พบว่า สถานศกึษามคีวามพร้อมในการจดักจิกรรม ร้อยละ ๘๙.๗๖ 

นกัเรยีนมคีวามสขุ ตืน่ตวั ต้องการเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ๙๗.๑๓ นกัเรยีนกบัครรู่วมกจิกรรมได้อย่างมคีวามสขุ  

ร้อยละ ๙๕.๕๒ ชุมชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การด�าเนินงาน ร้อยละ ๔๗.๗๘ 

และผู้ปกครอง ชุมชนตื่นตัวและให้ความสนใจในกิจกรรมที่โรงเรียนด�าเนินการ ร้อยละ ๖๕.๙๑ ซึ่งในปี ๒๕๖๐  

มแีผนด�าเนนิการต่อเนือ่งอกีในโรงเรยีน ๓๐,๖๘๖ แห่ง  

และจะด�าเนินการครบทุกโรงเรียน ในปี ๒๕๖๔ 

  ๑.๒.๒ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า นั ก เ รี ย น 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ประกาศให้ “ปี ๒๕๕๘  

เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  

โดยก�าหนดให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑)  

อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี ตามแนวทางการส่งเสริม

ให้จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค�า การจัด 

การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง 

(Brain-based Learning: BBL) จัดท�าแผนการ 

เรียนรู ้กลางและจัดท�าต้นฉบับหนังสือคู ่มือการใช้

หนังสือเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

“พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย

โดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้  

ท�าให้นักเรียนชั้น ป. ๑-๖ 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

ลดลง ตั้งเป้าหมายนักเรียน 

ป. ๑ ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้”

๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่น ร่วมจัด 

การเรียนรู้ ผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนภาษาไทย-ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการขยายผลครูต้นแบบการสอน โดยใช้ 

ช่องทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ในการยกระดับการเรียนการสอนแก่เด็ก 

ในพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ และจากการติดตามประเมินผลพบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก  

เขียนไม่ได้ มีจ�านวนลดลงดังต่อไปนี้ และการด�าเนินการในระยะต่อไป มีเป้าหมายคือในปี ๒๕๖๐ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ 

รายการ
ผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ร้อยละ)

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

อ่านไม่ออก

• ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 - อ่านออกเสียง ๗.๑๔ ๕.๙๑

 - อ่านรู้เรื่อง ๒.๖๖ ๑.๙๘

เขียนไม่ได้

• ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑.๕๖ ๖.๑๙
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  ๑.๒.๓ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยได้ด�าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Echo English” เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถ 

เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต จ�านวน  

๒๐๐ บทเรยีน ซึง่จ�าลองสถานการณ์ทีต้่องใช้ในชวีติจรงิ ให้ผูเ้รยีนได้ฝึก ฟัง พดู อ่าน เขยีน และจดัการเรยีนรูด้้วย

โปรแกรมพฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วยหลกัสตูร Echo Hybrid ทีม่กีารน�าร่องใช้ในปีแรกจ�านวน ๖ โรงเรยีน 

และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ในปี ๒๕๕๙ ได้พัฒนาครูแกนน�าด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot camp) จ�านวน ๓๗๔ คน และจะมีการขยายผล 

การพัฒนาไปยังครูใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ อันจะส่งผลการพัฒนาไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ครูแกนน�า 

ปฏิบัติการสอน ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน และได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูแกนน�าด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จ�านวน ๘ ศูนย์ โดยใช้โรงเรียนรัฐบาลในแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์  

ซึ่งในปี ๒๕๖๐ จะมีการอบรมครูภาษาอังกฤษ จ�านวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๓ สัปดาห์ จ�านวนครูที่เข้าอบรม รุ่นละ  

๗๕ คนต่อศูนย์ รวมเป้าหมายทั้งหมด ๕,๑๐๐ คน ในระดับอาชีวศึกษา จะน�านวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ

ผ่านแอปพลเิคชนั Echo Hybrid มาใช้โดยเน้นพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ใช้ในวชิาชพี ส่วนในระดบัอดุมศกึษา 

จะวัดความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาราชภัฎทั่วประเทศ พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการแสดงผลคุณวุฒ ิ

ภาษาอังกฤษในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตามความสมัครใจของบัณฑิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บัณฑิต

จบใหม่พยายามพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนให้เป็นที่ดึงดูดในตลาดแรงงาน และในส่วนของ 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ได้ผลติและพฒันาสือ่เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาในรปูแบบต่าง ๆ  

ผ่านรายการวทิยแุละโทรทศัน์เพือ่การศกึษาส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัภาษาอาเซยีน ซึง่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการรับฟังรายการได้ด้วย รวมถึงสื่อการศึกษาอาเซียนส�าหรับคนพิการ 

“แอปพลิเคชัน Echo English  

เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียน

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพัฒนา 

ครูแกนน�าด้านการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนา 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  

(Boot camp)”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

“ปรับระบบการสอบ 

O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ 

จัดท�า Road Map ๑ ปี 

เพื่อปรับปรุงระบบประเมิน”

  ๑.๒.๔ ทดสอบ ประเมิน ประกัน

คุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้ชะลอ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยตั้ง 

คณะท�างานเพื่อจัดท�า Road Map ๑ ปี ในการพัฒนา

ระบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุง 

การประเมินหลักสูตร ได้ลดจ�านวนวิชาสอบประเมิน

การทดสอบทางการเรยีนระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

จาก ๘ วิชา ให้เหลือ ๕ วิชา ออกข้อสอบอัตนัยวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เปิดเผยข้อสอบ

พร้อมเฉลยค�าตอบ O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดท�าโครงการพัฒนา

สมรรถนะของครดู้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และโครงการน�าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นกลไกในการปรับปรุงการเรียน 

การสอนและการบรหิาร เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน จดัอบรมพฒันาผูป้ระเมนิโดยวทิยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเลิกการเขียนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

๓-๖ และจัดท�าประชาพิจารณ์แนวทางการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ ์

ของผู้เรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์

  ๑.๒.๕ ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน

อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้ด�าเนินการน�าร่องโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประสานความร่วมมือ 

ในการก�าหนดเขตพื้นที่จังหวัดและโรงเรียนที่จะเข้าไปดูแลคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่าน 

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” โดยก�าหนด

กิจกรรมส�าหรับการด�าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเน้นใน 

๔ เรื่อง คือ  ๑) ส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ๓) การพัฒนา

คณุธรรม จรยิธรรม และ  ๔) การรูเ้ท่าทนัไม่เป็นเหยือ่สงัคม ทัง้นี ้จากรายงานผลของเครอืข่ายอดุมศกึษาภมูภิาค 

๙ เครือข่าย ในภาพรวมพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมด�าเนินการ จ�านวน ๑๒๕ สถาบัน (จาก ๑๗๐ สถาบัน) 

ใน ๕๗ จงัหวดั (จาก ๗๗ จงัหวดั) มโีรงเรยีนเข้าร่วมด�าเนนิการ จ�านวน ๑๔๗ แห่ง ใน ๑๓๓ กจิกรรมหรอืโครงการ 

โดยมีครู จ�านวน ๑,๕๐๔ คน และนักเรียน จ�านวน ๑๘,๓๔๙ คน เข้าร่วมโครงการฯ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๒.๖ ด�าเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา  

หรอืสะเตม็ศกึษา (STEM Education) สบืเนือ่งจากปัญหากระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ม่มุง่เน้นให้เดก็ใช้ทกัษะ

การคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์และนักวิจัยซึ่งเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยปรับหลักสูตรและ

กระบวนการเรยีนการสอนทีใ่ห้ความส�าคญักบักระบวนการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการทางด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อน�ามาแก้ปัญหา 

ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันและรองรับการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ด�าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

ในสถานศึกษา จ�านวน ๒๔๕ แห่ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ด�าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร STEM Education  

ในสถานศกึษา จ�านวน ๒,๔๙๕ แห่ง ส่วนการด�าเนนิการ 

ในระยะต่อไปจะขยายให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 

๒๕๖๔ 

“ขับเคลื่อนหลักสูตร 

STEM Education  

ในโรงเรียน ๒,๔๙๕ แห่ง”

 ๑.๓ การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส

  ๑.๓.๑ เสรมิสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่เดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ ได้ด�าเนนิการ 

ส่งเสริมดูแลเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนถึงตลอดชีวิต โดยเน้น 

ด�าเนินการใน ๔ ด้าน คือ ด้านครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้านการแพทย์ และด้านโอกาส 

ทางการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษทุกคนได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  

Intervention: EI) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการศึกษาแบบเรียนรวม  

(Inclusive Education) และมีความพร้อมในการด�ารงชีวิต ตลอดถึงการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษา 

เพื่อการมีงานท�า ซึ่งด�าเนินการส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมาย ๙ ประเภท ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ รวมจ�านวน  

๔๕๗,๘๘๖ คน  
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๒ ขยายผลโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึ กษาด ้ วย เทคโนโลยีทาง ไกล 

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television:  

DLTV) ได ้จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 

พระราชด�าริภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนครู ลดความเหลื่อมล�้า และสร้างโอกาส

ทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ DLTV ในปี 

๒๕๓๘-๒๕๕๗ มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ ๖,๐๐๐ แห่ง  

ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้ขยายโครงการฯ ในโรงเรียน 

ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕,๓๖๙ แห่ง และพบว่า  

ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาพรวมทั่วประเทศ

ของโรงเรียนในโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดจะขยายผล 

ห้องเรียนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ ห้อง พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางเพิ่ม ๑๑๐,๒๓๐ ชุด และในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๙ จะพฒันาคณุภาพโรงเรยีนต้นทางและโรงเรยีนปลายทาง และพฒันาระบบการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) แบบครบวงจร 

  ๑.๓.๓ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐบาลได้ยกระดับการจัด 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ให้เป็นหน้าทีข่องรฐัตามกฎหมาย เพือ่เป็นหลกัประกนัความยัง่ยนื

มั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐบาล

จะสนับสนุนให้เรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 

ในสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน เพื่อน�ามาปรับแก้ 

รายการเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

  ๑.๓.๔ ด�าเนินโครงการกองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู ้ยืม 

เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีผลการด�าเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

   (๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วย : ล้านบาท

ปี
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

กองทุนสมทบ  
(เงินนอก

งบประมาณ)

รวมเงินให้กู้ยืม
ทั้งสิ้น

ใช้จ่ายเงิน
ให้กู้ยืมไปแล้ว

จ�านวนผู้กู้และเงินกู้

๒๕๕๘ ๑๔,๓๙๔.๐๐ ๒๒,๒๒๙.๓๒ ๓๖,๖๒๓.๓๒ ๒๕,๗๕๔.๑๑ ๒๕,๔๕๖.๘๒
(๖๒๖,๗๘๑ ราย

สถานศึกษา ๔,๐๑๕ แห่ง)

๒๕๕๙ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๙๘.๕๙ ๒๙,๘๙๘.๕๙ ๑๒,๙๓๐.๗๐ ๑๘,๖๐๕.๔๙
(๔๕๘,๓๘๙ ราย

สถานศึกษา ๓,๗๐๒ แห่ง)

“ขยายผลโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมเพิ่มเป็น 

๑๕,๓๖๙ แห่ง”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
หน่วย : ล้านบาท

ปี
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

กองทุนสมทบ  
(เงินนอก

งบประมาณ)

รวมเงินให้กู้ยืม
ทั้งสิ้น

ใช้จ่ายเงิน
ให้กู้ยืมไปแล้ว

จ�านวนผู้กู้และเงินกู้

๒๕๕๘ ๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๒๙.๗๖ ๘,๖๒๙.๗๖ ๔,๘๘๔.๒๐ ๖,๑๖๙.๐๙ 
(๙๑,๖๘๒ ราย  

สถานศึกษา ๓๑๐ แห่ง)

๒๕๕๙ ๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๖๗๒.๑๕ ๙,๑๗๒.๑๕ ๒,๘๘๕.๕๐   ๓,๘๙๑.๖๕ 
(๕๘,๙๔๙ ราย  

สถานศึกษา ๒๕๕ แห่ง)  

   เมื่อปี ๒๕๕๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้ง 

ไม่เกดิปัญหาความซ�า้ซ้อนในการกูย้มืโดยขยายเวลาการด�าเนนิงานโครงการกองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบั 

รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อในปีการศกึษา ๒๕๕๘ และในปีการศกึษาต่อ ๆ  ไป จนกว่าร่างพระราชบญัญตักิองทนุ

เพือ่การศกึษา พ.ศ. .... จะมผีลใช้บงัคบั ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างสภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ดงักล่าว โดยมหีลกัการสนบัสนนุและส่งเสรมิการศกึษาด้วยการให้เงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาแก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ หรอืนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกั และนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา

ผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่ต้องคืนเงินให้กองทุน

  ๑.๓.๕  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ปัจจุบัน 

มีโรงเรียนขนาดเล็ก รวม ๑๕,๗๑๖ แห่ง โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐ คน จ�านวน ๙๑๗ โรงเรียน 

แบ่งเป็น ๑) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เกาะ พื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล มีปัญหาในการคมนาคม 

จ�านวน ๙๐ แห่ง และ ๒) โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีป่กต ิจ�านวน ๘๒๗ แห่ง ได้ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

โรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน แต่งตั้ง

คณะท�างานเพื่อจัดท�าข้อมูลพื้นฐานตามบริบทของพื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดเป็นโรงเรียนที่ต้องคงอยู่ 

(ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เกาะ พื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล มีปัญหาในการคมนาคม) ไม่สามารถเคลื่อนย้าย

นกัเรยีนไปเรยีนรวมกบัโรงเรยีนใดได้ ให้จดัการเรยีนการสอนตามปกตแิละพฒันาให้มคีณุภาพ โรงเรยีนขนาดเลก็ 

ทีส่ามารถควบรวมได้ ให้รวม โดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัเรยีนตัง้แต่ ๒๐ คนลงมา ให้น�านกัเรยีนไปเรยีนรวม 

กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้จ�านวนนักเรียนต่อห้องเพิ่มขึ้น และโรงเรียนมีครูครบชั้น ส�าหรับเป้าหมาย

การด�าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ไม่เกิน ๒๐ คน จ�านวน ๘๒๗ โรงเรียน แบ่งเป็นด�าเนิน

การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จ�านวน ๔๒๑ แห่ง ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน 

๔๐๖ แห่ง ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานปัจจุบันมีโรงเรียนแม่เหล็กจ�านวน ๓๑๐ แห่ง มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับ

โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนเครือข่ายที่มายุบรวมแล้ว จ�านวน ๕๙๖ แห่ง 



นโยบายข้อ ๔

151รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

   (๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน โดยได้ปรับปรุง 

และเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) ใน ๓ ระดบั คอื ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนปลาย 

เพือ่ให้เป็นหลกัสตูรทีม่โีครงสร้างยดืหยุน่ ทัง้เนือ้หาสาระการเรยีนรู-้เวลา-การจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย 

เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับการท�างานของผู้เรียนและวิถีชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม 

   (๒) ยกระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีอยู ่จ�านวนกว่า  

๓,๐๐๐ คน ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจ 

รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)  

ต้องส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) และเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาในการ

ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้  
ได้เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มี 

วฒุกิารศกึษาเพือ่เข้ารบัการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา 

นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตั้งแต ่วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

โดยมแีนวทางด�าเนนิงานใน ๒ ส่วน คอื  ๑) การเทยีบโอน 

ความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลา ๑ ปี ๒) การเทียบ

ระดับการศึกษา ใช้เวลา ๖ เดือน โดยมีพนักงาน 

รักษาความปลอดภัยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม 

ยกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ จ�านวน 

๒,๗๑๖ คน 

“ยกระดับการศึกษา 

ของ รปภ. ให้สอดคล้อง

กับกฎหมายที่ก�าหนดให้ต้อง 

ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.๓”

 ๑.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ๑.๔.๑ ด�าเนินโครงการบรรณสัญจร 

(Book Voyage) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 

พร ้อมจัดพิธีลงนามความร ่วมมือกับหน ่วยงาน 

เครือข่ายกว่า ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  

เพื่อเป ็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้าย 

วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเป็นวนัรกัการอ่าน โดยจดักจิกรรม

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนภาครัฐ 

และเอกชน ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

“โครงการบรรณสัญจร  

Book Voyage  

รับบริจาคหนังสือ และส่งไปยัง 

แหล่งการเรียนรู้ ๒๓,๔๘๒ แห่ง”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ ด้วยการบริจาคหนังสือและสื่อไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านเล่ม เพื่อสนับสนุนให้แก ่

บ้านหนังสือชุมชน มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านร่วมบริจาคหนังสือหลายแห่ง สรุปยอดการรับบริจาคหนังสือ 

และสื่อ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ�านวนทั้งสิ้น ๗,๑๐๓,๓๔๙ เล่ม คิดเป็นมูลค่า ๒๑๓,๒๒๒,๘๑๕ บาท  

ซึ่งส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ส่งหนังสือเหล่านี้ให้ห้องสมุดประชาชน 

๙๑๒ แห่ง กศน. ต�าบล ๗,๔๒๔ แห่ง และบ้านหนังสือชุมชน ๑๕,๑๔๖ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน จ�านวน ๕,๓๔๙,๒๐๓ คน กศน. ต�าบล จ�านวน ๘๙๐,๘๘๐ คน และบ้านหนังสือ

ชุมชน จ�านวน ๑,๑๓๕,๙๕๐ คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๗,๓๗๖,๐๓๓ คน 

  ๑.๔.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุกต�าบล เพื่อสร้างและกระจายโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยได้จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใน กศน. ต�าบล จ�านวน ๗,๔๒๔ แห่ง และ 

จดักจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกบัแหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชน เช่น การเรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หมูบ้่าน

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ชุมชนรักการอ่าน การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก�าจัดและคัดแยกขยะ 

ในชมุชน การส่งเสรมิการอ่านเคลือ่นทีสู่เ่ดก็ก่อนวยัเรยีน (๐-๖ ปี) และกจิกรรมการเรยีนรูข้นบธรรมเนยีมประเพณี

และวัตถุโบราณ สมุนไพรแปรรูป ดนตรีพื้นบ้าน ธรรมชาติของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศน และอื่น ๆ 

 ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ๑.๕.๑ ให้การอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ และช่วยเหลือ 

เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอแก่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคลส�าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้เป็นตามอัตราที่ภาครัฐก�าหนด 

เพือ่ให้เงนิอดุหนนุรายบคุคลไม่ผกูพนัภาระงบประมาณรฐัแบบตายตวั รฐับาลสามารถก�าหนดการให้เงนิอดุหนนุ 

รายบุคคลโดยพิจารณาจากเหตุผลด้านอื่นได้ เช่น การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน 

รายบคุคลสามารถเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาได้ และส่วนทีย่งัได้รบัการอดุหนนุไม่เตม็อตัราค่าใช้จ่ายรายบคุคล

ที่ก�าหนด จะด�าเนินการใน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือครูและเพื่อเพิ่ม

คณุภาพการศกึษา ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๙) ระยะที ่๒ ต้องมคีณุภาพ 

การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและมีการก�าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา หากโรงเรียน

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพในระยะที่ ๒ แล้วจัดการศึกษามีคุณภาพต�่ากว่าเกณฑ์ตามเงื่อนไขการรับเงิน

อดุหนนุทีก่�าหนด ให้ปรบัลดเงนิอดุหนนุรายบคุคลลงเหลอืเท่าอตัราทีไ่ด้รบัในระยะที ่๑ และเมือ่ปรบัปรงุคณุภาพ

ได้ตามเกณฑ์แล้วจึงให้ได้รับการอุดหนุนเท่าอัตราในระยะที่ ๒ ต่อไป

  ๑.๕.๒ ใช้กลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษา รัฐบาลได้มุ ่งขับเคลื่อนนโยบาย 

การสานพลงัประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก ซึง่เป็นการรวมพลงัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม  
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้แต่งตั้งคณะท�างานภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย  

คณะทีเ่กีย่วกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการพฒันาผูน้�า (Human Capital Development) และคณะทีเ่กีย่วกบั 

การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสานพลัง 

ประชารัฐภาครัฐของทั้งสองด้านข้างต้นด้วย ซึ่งผลของการขับเคลื่อนการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ สรุป 

การด�าเนินงานได้ดังนี้ 

   (๑) ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู ้น�า ได้ร ่วมกับ ๑๙ บริษัทเอกชน  

๔ ภาคประชาสังคม และ ๒ กระทรวง ด�าเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐในทุกต�าบล ต�าบลละ ๑ แห่ง  

โดยก�าหนดโรงเรียนเป้าหมาย ๗,๔๒๔ แห่ง ระยะเริ่มแรกในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการก่อนในโรงเรียน ๓,๓๔๓ แห่ง  

ใน ๑๐ ด้าน เช่น พฒันาระบบข้อมลูและการแสดงผลข้อมลูสารสนเทศของโรงเรยีนทีเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ พฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัและการเชือ่มต่อระบบอนิเทอร์เนต็ โดยในปี ๒๕๕๙ จดัท�าห้องเรยีน IT ในโรงเรยีนประชารฐั  

จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ห้อง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการน�าต้นแบบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันชั้นน�ามาปรับใช้

ในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อน ภาคเอกชน ๑๒ บริษัท ร่วมจัดท�าโครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนา 

การศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน โดยในระยะเริ่มต้นส่งผู้น�ารุ่นใหม่  

(School Partner) จ�านวน ๕๕๐ คน เข้าร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้อ�านวยการและครูและจัดท�า 

แผนพฒันาโรงเรยีนเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณผ่าน School Sponsor (ผูใ้ห้ข้อเสนอแนะด้านยทุธศาสตร์)  

โดยก�าหนดแผนขยายผลให้ครบ ๗,๔๒๔ แห่ง 

ในปี ๒๕๖๐ และทุกโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด�าเนินการ 

ในรูปแบบประชารัฐในปี ๒๕๖๔

“ร่วมกับ ๑๙ บริษัทเอกชน  

๔ ภาคประชาสังคม ด�าเนินโครงการ

โรงเรียนประชารัฐในต�าบล  

เป้าหมาย ๗,๔๒๔ แห่ง”

   (๒) ด้านยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ๑๓ องค์กร และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมมือยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เมื่อวันที่ 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งมีการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา และได้น�าร่อง

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) Re-branding: จัดท�าสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์และ

สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเตรียมจัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษา

ต้นแบบ ๒) Excellent Model School: จัดท�า Road Map เพื่อขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่าย 

ที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) ร้อยละ ๔๕ หรือคิดเป็นจ�านวน ๘,๗๘๙ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๙ และ 

ในปี ๒๕๖๐ จะเริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) พร้อมขยายความร่วมมือไป
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

สู่บริษัทเครือข่ายและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจ�านวน ๑๓,๑๘๔ แห่ง ๓) Database (Demand and Supply): 

พฒันาฐานข้อมลูก�าลงัคน ทัง้ความต้องการใช้ก�าลงัคนและความสามารถในการผลติก�าลงัคน จบัคูค่วามต้องการ

ก�าลงัคนของภาคอตุสาหกรรม ๑๘ กลุม่ กบัปรมิาณการผลติก�าลงัคนของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

รวมทัง้จดัท�า Web-Based Survey เพือ่ส�ารวจความต้องการก�าลงัคนของสภาหอการค้าไทยและสภาการท่องเทีย่ว  

และจัดท�าระบบ Integrated Database System เพื่อจับคู่ข้อมูลความต้องการและการผลิตก�าลังคนทั้งหมด 

ในภาพรวม และ ๔) Standard and Certification Center: สร้างมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็น 

ที่ยอมรับและน�าไปใช้อย่างทั่วถึง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ลดความซ�้าซ้อนด้านมาตรฐานวิชาชีพ ลดจ�านวนครั้ง 

ในการทดสอบ/ประเมนิมาตรฐานวชิาชพีให้เหมาะสม สร้างความยอมรบัระหว่างนายจ้าง สถานศกึษา ผูป้ระเมนิ 

และผู้ถูกประเมิน และจัดท�ามาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่วนการด�าเนินงานในระยะ

ต่อไปเป็นการแก้ไขกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การสร้างความยั่งยืน 

ด้วยการบรรจุประเด็นการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดตั้ง

ส�านักงานหรือองค์กรกลางที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยตามสถานการณ์ 

 ๑.๖ การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาประเทศ

  ๑.๖.๑ สง่เสริมการอาชีวศึกษาและเร่งผลิตและพฒันาก�าลงัคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

พัฒนาประเทศ มีการด�าเนินการดังนี้

   (๑) ควบรวมอาชวีะของภาครฐักบัเอกชน ได้เร่งผลติก�าลงัคนเพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ในภาคเศรษฐกิจของประเทศและปรับโครงสร้างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยการควบรวมสถาบันอาชีวะ

ของภาครัฐเข้ากับเอกชน โดยหลังจากควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จะมีวิทยาลัยอยู่ในก�ากับดูแลของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทัง้สิน้ ๘๘๖ แห่ง มนีกัเรยีนทัง้สิน้ ๙๗๖,๖๑๑๕ คน แบ่งเป็นวทิยาลยัอาชวีะ

“ควบรวมสถาบัน

อาชีวศึกษาของภาครัฐ

กับเอกชน รวม ๘๘๖ แห่ง”

   (๒) ด�าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ทวศิกึษา) เพือ่เพิม่ปรมิาณผูเ้รยีนอาชวีศกึษาและเพือ่ให้ผูส้�าเรจ็มธัยมศกึษามทีกัษะวชิาชพีตดิตวั สามารถเข้าสู่ 

ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ ๒ แห่ง เมื่อเรียนจบ  

๓ ปี จะได้วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ ทั้งนี้ การรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�านวนผู้เรียน ๕๔,๖๓๔ คน 

และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๙๗๖ แห่ง

ของรฐั จ�านวน ๔๒๕ แห่ง นกัศกึษา จ�านวน ๖๗๓,๑๑๓ 

คน และวทิยาลยัอาชวีะของเอกชน จ�านวน ๔๖๑ แห่ง  

นักศึกษา จ�านวน ๓๐๒,๕๐๒ คน วิทยาลัยแต่ละแห่ง 

จะมีความถนัดเฉพาะทาง ไม่ซ�้าซ้อนกัน และผู้เรียน

สามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง และ 

จะต้องร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และ

ร่วมกันสร้างความเป็นเลิศแต่ละด้านในสถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู ้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 

และมีทักษะฝีมือเพียงพอแก่การพัฒนาประเทศ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” เมื่อ

วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความส�าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ความส�าเร็จของผู้เรียนและผู้ประกอบการในระบบทวิภาคี ทั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดงานจากภาครัฐและเอกชน  

๖๓๔ แห่ง ประมาณ ๑,๔๒๕ คน และผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๑๒ คน และสร้างความเข้มแข็งและ 

ขยายองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถานประกอบการเครือข่าย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๕ ภูมิภาค ทั้งนี้ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได้มกีารจดัตัง้ศนูย์อาชวีศกึษาทวภิาคเีพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีพร้อมทัง้พฒันา

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการเพิ่มจ�านวน

สาขาวิชา จากเดิม ๙๐ สาขา เป็น ๑๒๔ สาขา พัฒนาครูประจ�าการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ  

รวมทัง้ส่งเสรมิ สนบัสนนุสถานประกอบการทีร่่วมจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคโีดยให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

และด�าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งผลส�าเร็จในการเพิ่มปริมาณ 

ผู้เรียนและสถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมา มีดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
อาชีวศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาภาคเอกชน

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

นักเรียน (คน) ๔๓,๓๗๕ ๖๑,๗๐๔ ๙๑,๔๔๘ ๑๑๓,๗๒๙ ๙๗

สถานประกอบการ 
(แห่ง)

๗,๘๒๖ ๘,๐๙๘ ๑๐,๕๒๗ ๒๑,๐๑๙ ๒๗๐

สถานศึกษา (แห่ง) ๓๑๖ ๓๘๒ ๔๐๓ ๔๑๔ ๙,๙๖๑
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๔) จัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ” ได้ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู 

สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเบื้องต้นจะด�าเนินการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ และ

นกัศกึษา โดยจะตัง้คณะท�างานร่วมเพือ่ศกึษาและวเิคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานสมรรถนะตามหลกัสตูร

ของทั้งสองประเทศเพื่อจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และในอนาคต

จะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขา 

ทีส่าธารณรฐัเกาหลมีคีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษ เช่น การท่องเทีย่ว เทคโนโลยคีวามงาม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เมื่อนักศึกษาส�าเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า “ทวิวุฒิ (Dual 

Degree)”

   (๕) ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน ตามนโยบาย “การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน” ได้คัดเลือกสถานศึกษา

อาชีวศึกษาที่มีความพร้อมระดับหนึ่ง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางและ 

ในสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น ได้มีการพิจารณา

กรอบแนวทางการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะด้าน

ให ้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส ่งเสริม 

การลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมายใน Super Cluster 

และสอดคล้องกับกลุ่ม Cluster ที่เป็นความต้องการ

ของประเทศ จ�านวน ๖ Cluster ซึ่งเริ่มด�าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�าหนดสาขาวิชา

เฉพาะทาง ๗ สาขา สถานศึกษาน�าร่อง ๗ แห่ง และ

ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต้นแบบห้องเรียน

เฉพาะทางให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวแล้ว ส่วนระยะ

ที่ ๒ จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โดยก�าหนดสาขาวิชาเฉพาะทางเพิ่มอีก ๕ สาขา  

สถานศึกษาน�าร่อง ๕ แห่ง 

“ส่งเสริมสถานศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาลในการ

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย Super Cluster”

   (๖) พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งชี้แจงให้สถานศึกษาทราบเพื่อให้มีแนวทางด�าเนินการที่เป็นระบบเดียวกัน 

และพฒันาเครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชพีตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช ๒๕๕๖ หลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ จัดส่งให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จัดตั้ง 

ในแต่ละจังหวัด จ�านวน ๗๘ ศูนย์ น�าไปด�าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด 

    (๗)  วางแผนและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอาชีพและ

ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างครอบคลมุ โดยด�าเนนิโครงการพฒันากลุม่อาชพีตามกรอบการด�าเนนิงาน 

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ

   (๘)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

โดย ๑) พัฒนาระบบงานศูนย์ก�าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่การหางานและหาคนของ

นกัเรยีน นกัศกึษา และสถานประกอบการ พร้อมทัง้ขยายพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ข้อมลูไปยงักลุม่สถานศกึษาอาชวีศกึษา

เอกชน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๒) ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและ 

สือ่สารสนเทศ (ICT) เพือ่น�าเข้าระบบคลงัสือ่การเรยีนการสอนอาชวีศกึษา จ�านวน ๘๐ ชิน้ โดยรณรงค์ให้มกีารใช้ 

สื่อโทรทัศน์จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการน�าเทคโนโลยีโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา (IPTV) และ  

๓) ผลติสือ่วทิยเุพือ่การศกึษาและพฒันาอาชพี จ�านวน ๒๔๑ เรือ่ง เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านอาชพีและพฒันาต่อยอด 

อาชีพแก่ประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio Network จ�านวน ๑๔๒ สถานี 

  ๑.๖.๒ ผลิตก�าลังคนในระดับอุดมศึกษารองรับความต้องการของประเทศ

   (๑) จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได ้แก ่  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ โดยมปีระเดน็ส�าคญัทีป่รบัปรงุ เช่น ให้หลกัสตูร 

ระดบับณัฑติศกึษาเน้นคณุภาพให้เข้มข้นมากยิง่ขึน้ และก�าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์

ประจ�าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ได้จัดประชุมชี้แจงแก่สถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   (๒) ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู ้

กับการท�างาน (Work Integrated Learning: WIL)  

หรอืโครงการสหกจิศกึษา โดยส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 

มีส ่วนร่วมในการสนับสนุนจัดการศึกษา และให้

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

เพื่อสร้างความพร้อมและสมรรถนะที่ดีเมื่อส�าเร็จ 

การศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

ในปี ๒๕๕๘ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 

๓๗,๔๓๗ คน สถานศึกษาเข้าร่วม ๑๒๑ แห่ง และ

สถานประกอบการเข้าร่วมจดัการศกึษา ๑๔,๔๒๘ แห่ง  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูร่ะหว่าการเปิดรบั 

“จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และด�าเนินโครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการการเรียนรู้

กับการท�างาน (Work 

Integrated Learning: WIL)”

ข้อเสนอโครงการจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย เพื่อด�าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (WIL) จ�านวน ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  

๖,๘๔๙,๓๐๐ บาท และได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙)  

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   (๓)  จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอน ๒๕ สาขา ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสถาบันการอาชีวศึกษา จ�านวน ๒๓ สถาบัน และ

มีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๐๒ แห่ง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ�านวน ๖,๙๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) และผู้ส�าเร็จการศึกษา ๑,๔๙๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

  ๑.๖.๓ ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา

   (๑) เข ้ าร ่วมการประกวดสุดยอดสิ่ งประดิษฐ ์อาชีวศึกษา  ในงาน 27th  

International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาไทยได้รับรางวัล ๓ ผลงาน ได้แก่ ๑) ผลงาน “เตาชีวมวลไฮบริด” 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒) ผลงาน “เครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วแทนทราย ท�าอิฐสร้างบ้าน” ได้รับรางวัล
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เหรยีญทอง และ ๓) ผลงาน “การพฒันาคอมพวิเตอร์จิว๋ส�าหรบันกัประดษิฐ์ตวัน้อย” ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง  

นอกจากนี้ มีผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเตรียมที่จะส่งต่อให้วิทยาลัยทุกแห่ง 

ทัว่ประเทศใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาต่อยอด ให้ใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จ�านวน ๓ ผลงาน คอื  

๑) เครือ่งป้องกนัเดก็ตดิในรถ ทีจ่ะตรวจจบัและแจ้งเตอืนสิง่เคลือ่นไหวภายในรถผ่านล�าโพงไซเรนและโทรศพัท์

เคลือ่นที ่๒) ชดุควบคมุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ โดยมกีารแจ้งเตอืนเมือ่มปีรมิาณก๊าซสงูเกนิทีร่ะบบ

ก�าหนด และ ๓) เครื่องทุบท�าลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน�้า

   (๒) ด�าเนนิโครงการอาชวีะ สร้างคน สร้างชาต ิโดยจดัตัง้ศนูย์บรกิารประชาชน ซ่อมแซม

เครื่องใช้ต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษา  

ให้ความรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพชวีติแก่ประชาชนทัว่ไป จดักจิกรรมพฒันาสิง่แวดล้อมสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ระหว่าง

วันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๓๐ แห่ง รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 

๑๘,๐๓๐ คน และจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา “อาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งเป็นค่ายจิตอาสา บ�ารุงรักษาและ

ท�าความสะอาดบริเวณวัด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่างทอง 

   (๓) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ด�าเนินการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จ�านวน ๑,๐๙๐ ศูนย์ และยกระดับช่างชุมชน จ�านวน ๓,๗๗๑ คน โดยมี

นกัเรยีน นกัศกึษาได้รบัการพฒันาทกัษะให้มสีมรรถนะในงานอาชพี จ�านวน ๑๗,๖๒๐ คน และมหีมูบ้่านเข้าร่วม

กจิกรรม จ�านวน ๑๘,๒๘๓ แห่ง ประชาชนผูร้บับรกิาร จ�านวน ๒๒๖,๓๗๖ คน และด�าเนนิโครงการอาชวีะอาสา  

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ และเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ในช่วง ๑) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  

๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ให้บรกิารตรวจสภาพรถและบรกิารอืน่ ๆ  จ�านวน ๒๕๐ จดุ มปีระชาชน

น�ารถประเภทต่าง ๆ  มาใช้บริการในศูนย์อาชีวะอาสา รวม ๔๐,๙๔๓ คัน  ๒) เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่าง

วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้บริการตรวจสภาพรถและบริการอื่น ๆ จ�านวน ๒๕๐ จุด มีผู้ใช้บริการ 

ศนูย์อาชวีะอาสา รวมรถประเภทต่าง ๆ  จ�านวน ๓๗,๔๑๗ คนั นอกจากนี ้ได้จดักจิกรรมศนูย์ซ่อมสร้างเพือ่ชมุชน 

(Fix it Center) ช่วยเหลือภัยแล้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ 

  ๑.๖.๔ แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ได้จัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจแนวทางในการ

ท�างานร่วมกับวิทยาลัยทั่วประเทศตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา โดยให้ทุกสถานศึกษาสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง ตลอดจนนกัเรยีน นกัศกึษา นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา  

โดย ๑) จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบทั้ง ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อปฏิบัติงานตามค�าสั่งดังกล่าว  

๒) จดัอบรมนกัเรยีน นกัศกึษา โดยมาตรการป้องกนัได้จดัอบรม “โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรเตรยีมอาชวีศกึษา 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

(Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ ๓” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตใหแก่นักศึกษา

อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๘๕๐ คน จาก ๔๓ วิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วนมาตรการป้องปราม จัดอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน 

นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงในวิทยาลัยที่ก่อเหตุต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ๑.๗ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๑.๗.๑ ผลิตและพัฒนาครู 

   (๑) ด�าเนนิโครงการผลติครเูพือ่พฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) หรอืครุทุายาท 

เป็นการน�าร่องผลิตครูในระบบจ�ากัด รับบรรจุตามภูมิล�าเนา เพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  

ลดการโยกย้าย และพัฒนาสถาบันฝ่ายผลิตครู เพิ่มคุณภาพและผลิตตามความเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการ

ของท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู จ�านวน ๔๘,๓๗๔ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี  

“โครงการผลิตครู

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๔,๐๗๙ คน”

เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ซึ่งได้ด�าเนินการ 

คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๕ และ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วม 

โครงการฯ และเมื่อได้รับการบรรจุและท�างานรับ

ราชการครูครบ ๓ ปี จะมีทุนการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้แบ่งเป็น  

๒ ประเภท คือ ๑) รับประกันการมีงานท�า ผู้เข้าร่วม 

โครงการสามารถกูย้มืเงนิจากกองทนุกูย้มื ๒) รบัประกนั 

การมงีานท�าและให้ทนุการศกึษา โดยคดัเลอืกร้อยละ ๕  

จากภูมิล�าเนาห่างไกล ทุรกันดาร ในปี ๒๕๕๙ จะเริ่ม 

ด�าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการและบรรจุเข้ารับราชการครูในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จ�านวน 

๔,๐๗๙ คน โดยกลุม่เป้าหมายการคดัเลอืกเฉพาะปีนีจ้ะเปิดโอกาสให้ผูท้ีม่คีณุวฒุวิชิาชพีครแูละผูส้�าเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น ๓๙,๔๐๐ คน และผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

จ�านวน ๓๐,๓๐๕ คน โดยจัดสอบในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น ๒๖,๙๗๐ คน คิดเป็น 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ และบรรจุเข้ารับราชการครูในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

   (๒) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ๑) โครงการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สถาบัน 

พฒันาคร ูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ด�าเนนิการพฒันาผูอ้�านวยการสถานศกึษา จ�านวน ๑๐ รุน่ จ�านวน  

๔๒๑ คน และรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา จ�านวน ๓ รุ่น จ�านวน ๑๒๖ คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๕๔๗ คน 

โครงการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มแีละเลือ่นเป็นวทิยฐานะช�านาญการพเิศษ

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ๒) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๕-๖  

มผีูเ้ข้ารบัการพฒันา จ�านวน ๕๗ คน และโครงการพฒันานกับรหิารระดบักลาง กระทรวงศกึษาธกิาร (นบก.ศธ.)  

รุ ่นที่ ๓ มีผู ้เข้ารับการพัฒนา จ�านวน ๓๙ คน ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสมรรถนะ 

ผูน้�าทางการศกึษาทีย่ัง่ยนืเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก” โครงการพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา 

บคุลากรเครอืข่ายแกนน�าคณุภาพให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคนคิการเป็นวทิยากร และส่งเสรมิสนบัสนนุ 

งบประมาณให้หน่วยงานเครอืข่ายส�านกังานศกึษาธกิารในภาคพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ ๕ จงัหวดั เพือ่พฒันาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา และ ๔) โครงการผู้น�าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีการด�าเนินการ 

ทีส่�าคญั เช่น รบัรองปรญิญาและประกาศนยีบตัรทางการศกึษา จ�านวน ๙๐ หลกัสตูร รบัรองความรูต้ามมาตรฐาน

วชิาชพี โดยการเทยีบโอน จ�านวน ๕,๗๖๑ ราย โดยการฝึกอบรม จ�านวน ๑๗,๖๔๔ ราย ออกใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพ จ�านวน ๕๘,๔๕๗ ราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�านวน ๗๗,๙๐๘ ราย พัฒนาผู้ที่ได้รับ

รางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทอง ให้เป็นวิทยากรคุรุคุณธรรมของคุรุสภา ตามหลักสูตรวิทยากร “คุรุคุณธรรม” โดยม ี

ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นวิทยากร จ�านวน ๑๓๗ คน และได้น�าครูอาวุโส ประจ�าปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๓,๒๔๔ 

คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 

  ๑.๗.๒ สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ครู

   (๑) แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้ด�าเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู โดยจัดสรรให้ข้าราชการครูผู้สอนกู้ยืม รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย  

“มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา มีผู้ได้รับการอนุมัติ

ช่วยเหลือแล้ว ๒๙,๔๔๙ ราย”

MLR-1 ผ ่อนช�าระคืนภายใน ๘ ปี (๙๖ งวด)  

ผลการด�าเนนิงานมข้ีาราชการครไูด้รบัความช่วยเหลอื

แล้วจ�านวนกว่า ๕๕,๐๐๐ ราย เป็นเงินกว่า ๔,๔๐๐ 

ล้านบาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้

ข้าราชการครูกู้ยืมแล้วจ�านวน ๒,๖๕๒ ราย เป็นเงิน  

๕๒๑,๖๖๗,๔๖๕.๘๒ บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ได้อนุมัติวงเงินเพื่อจัดสรรให้ข้าราชการคร ู

กู้ยืมจากกระทรวงการคลัง จ�านวน ๕๐๐ ล้านบาท  

ซึ่ งอยู ่ ระหว ่างการปรับปรุ งหลัก เกณฑ ์วิ ธีการ 

ให้กู้ยืม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู ส่วน

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ 

ธนาคารออมสินก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้  โดยจ�าแนกเป็น ๔ กลุ ่ม คือ ๑) กลุ ่มหนี้วิกฤต

รุนแรงคือ อยู ่ระหว่างถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี หรือถูกบังคับคดี ๒) กลุ ่มหนี้ใกล้วิกฤตคือ ค้างช�าระ

เกินกว่า ๑๒ งวด ติดต่อกัน ๓) ลูกหนี้ค ้างช�าระไม่เกิน ๑๒ งวด ติดต่อกัน และ ๔) ลูกหนี้ปกต ิ

โดยมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จ�านวน ๕๖,๐๐๐ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับ 

การอนุมัติช่วยเหลือแล้ว จ�านวน ๒๙,๔๔๙ ราย เป็นเงินกว่า ๔๔,๒๒๖.๒๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง 

การพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 

   (๒) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้ครบทุกแห่งภายในปี ๒๕๖๐ โดยได้ส�ารวจ 

บ้านพักครูทั้งหมดพบว่า มีจ�านวนทั้งสิ้น ๔๔,๓๕๙ หลัง ในจ�านวนนี้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ต้องซ่อม จ�านวน  

๒๗,๔๒๒ หลัง มีสภาพที่จ�าเป็นต้องซ่อมแซม จ�านวน ๑๒,๙๒๘ หลัง ขณะนี้มีการซ่อมแซมไปแล้ว ๒,๓๔๕ หลัง 

(ร้อยละ ๑๘ ของบ้านที่ต้องซ่อม) ซึ่งได้มีการเร่งรัดการซ่อมแซมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๐ 

ตาม Road Map และได้ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ไว้แล้ว จ�านวน ๑,๓๙๕ ล้านบาท  

ส่วนที่เหลืออีก ๖๙๕ ล้านบาท จะเสนอขอแปรญัตติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 

 ๑.๘ การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  ๑.๘.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  

ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on  

Mission and Functional Areas as Majors) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณจากการพัฒนาแบบเดิม  
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ทัง้การพฒันาก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งและการพฒันาครผููช่้วยซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก รวมทัง้ยงัช่วยลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวครูจากการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาการดึงครูออกนอกโรงเรียน/นอกพื้นที่ปฏิบัติงาน  

ซึ่งได้พัฒนาระบบ TEPE Online ภายใต้หลักการ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่ 

ทกุเวลา” (Anyone Anywhere Anytime) โดยประกาศเริม่ใช้อย่างเตม็ระบบไปแล้วเมือ่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๘  

ขณะนี้ได้มีการเปิดระบบพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ๑๓๑ รายวิชา ตั้งแต่วันที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทัง้มกีารจดัตัง้ศนูย์ TEPE Online ระดบัภาค ๙ ศนูย์ และระดบัจงัหวดั ๘๔ ศนูย์ ตลอดจน 

เตรยีมจดัท�าและพฒันาหลกัสตูรเพิม่เตมิอกี ๓๐ รายวชิา จดัท�าและพฒันาหลกัสตูรพฒันางานครผููช่้วย พฒันาตน  

เสร็จเรียบร้อย ๑๓ รายวิชา ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรมและเปิดระบบการพัฒนาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  

จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส�าหรับผู้บริหาร 

การศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ แล้วเสร็จรวม ๒๗๙ หลักสูตร และอยู่ระหว่าง

“พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ

และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 

ด้วยระบบ TEPE Online  

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครู 

และแก้ปัญหาการดึงครู

ออกนอกพื้นที่”

ด�าเนินการจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน

ศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวม ๗๘ รายวิชา ในส่วน 

การขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพอยู่ระหว่าง

ด� า เนินการจัดท� าและพัฒนาหลักสูตรส� าหรับ 

ผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก์ 

และคร ูให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี รวม ๓๐ รายวชิา  

พร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรขอต่อใบประกอบวิชาชีพ  

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

  ๑.๘.๒ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๑) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Ministry of Education Network:  

MOENet) ได้ปรบัเพิม่ประสทิธภิาพความเรว็อนิเทอร์เนต็ช่องทางออกต่างประเทศจาก 15 Gbps เป็น 50 Gbps  

และช่องทางภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ว 57 Gbps เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วประเทศ ประมาณ 

๓๕,๐๐๐ แห่ง และจะท�าการตัดถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) มายังเครือข่าย MOENet จ�านวน ๕,๐๐๐ แห่ง โดย

ได้ตัดถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๕๓๖ แห่ง และอยู่ระหว่างคัดเลือกโรงเรียนเพื่อตัดถ่ายโอนในระยะต่อไป  

จ�านวน ๑,๐๐๐ แห่ง 

   (๒) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร ์ ไทย  สนับสนุนการแบ ่งป ันทรัพยากร

ในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและระดับอื่น ๆ เพื่อช ่วยผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

ด้วยการเปิดใช้เนื้อหาที่มีโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย และขยายผลสู ่การศึกษาระดับพื้นฐานด้วยการจัดท�า

ระบบกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งมีกิจกรรม ๑) พัฒนาบทเรียน

และหลักสูตรรูปแบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (Massive open online courses: MOOCs) 

๒) พัฒนาอาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถผลิตบทเรียนและ

หลักสูตรรูปแบบ MOOCs ๓) จัดการความรู ้และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในการด�าเนินงาน 

ด้านการศึกษาออนไลน์ (Online Education)  

๔) วิจัยและจัดท�าเกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพหรือสร้าง

ระบบการบริการ ระบบการตรวจสอบ และมาตรฐาน 

ส�าหรบัการศกึษาออนไลน์ทีค่รอบคลมุทัง้กระบวนการ 

ตัง้แต่การผลติ การจดัการเรยีนการสอน และการบรกิาร 

การศึกษา และ ๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

การให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์ เพื่อรองรับ 

ผูเ้ข้าศกึษาทัว่ประเทศและทัว่โลก โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด�าเนนิการพร้อมใช้งานแล้ว  

ทั้งระบบ Android และ iOS

“โครงการมหาวิทยาลัย

ไซเบอร์ไทย แบ่งปันทรัพยากร

และเปิดใช้เนื้อหาที่มีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

พร้อมใช้งานทั้งระบบ Android 

และ iOS ในปี ๒๕๕๙”

   (๓) โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย ์ เ รี ยนรู ้ ดิ จิทั ลระดับชาต ิ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ได้จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจร  

ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space  

เพือ่ดแูลในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถงึการบรหิารจดัการระบบต่าง ๆ  ทัง้ระบบโรงเรยีน ระบบอบรมคร ูระบบคลงั

สือ่ดจิทิลั ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรยีนรูร่้วมกนั และระบบส�านกัพมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้การด�าเนนิงาน 

ระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบต่าง ๆ ได ้

โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานทีอ่ย่างแท้จรงิ ซึง่ในปีทีผ่่านมาได้มกีารลงนามความร่วมมอืกบัโรงเรยีน จ�านวน ๑๑ แห่ง  

เพื่อสร้างความร่วมมือในการด�าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง 

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ

ในระดับดี
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๔) จัดท�าแอปพลิเคชันกดดูรู ้ที่เรียน หรือ Click2school เพื่อให้บริการข้อมูล 

ด้านการศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดรายการข้อมูลที่จะน�าเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ๕ กลุ่มข้อมูล 

ประกอบด้วย ๑) ข้อมลูการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๒) ข้อมลูอาชวีศกึษา ๓) ข้อมลูอดุมศกึษา ๔) ข้อมลูหลกัสตูรระยะสัน้ 

และ ๕) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อการใช้งานผ่าน Apple App Store และ Google App Store แล้ว 

นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเด็กและเยาวชน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทเอกชน เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา  

มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา เข้าถงึการอ่านอย่างทัว่ถงึ 

ผ่านแอปพลิเคชัน The 1 Book e-Library โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

และประสิทธิภาพการเรียนรู ้ในรูปแบบการอ่าน

หนังสือออนไลน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถ 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจ�ากัดเรื่อง

สถานที่และเวลา อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและ 

แนวทางการท�างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุน

กิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย 

โดยมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชุมชนทั่วประเทศ 

ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้รหัสผ่านส�าหรับให้นักเรียน

ในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้

พร้อมกันในเวลาเดียวถึง ๙ ล้านคน  

๒. การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒.๑ การทะนุบ�ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดยการสนับสนุนให้องค์กร

ทางศาสนามีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดอง 

ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

  ๒.๑.๑ ด�าเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย  

ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย น�าความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ระหว่างวันที่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๕๙ จัดงาน 

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งในส่วนกลาง 

“มีผู้เข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี 

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 

๑๘.๒๗ ล้านคน 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑.๒ ล้านคน”

และส่วนภมูภิาค โดยภาครฐั คณะสงฆ์ และภาคเอกชน 

รวมกว่า ๓๐ หน่วยงาน ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน 

จดักจิกรรมจ�านวน ๙ วดั และสถานทีอ่ืน่ ๆ  เช่น อทุยาน

แห่งชาติ โรงเรียน โรงพยาบาล ส�านักปฏิบัติธรรม  

ส�านักสงฆ์ รวมจัดกิจกรรม จ�านวน ๒๓,๔๒๓ แห่ง  

มผีูเ้ข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี จ�านวน ๑๘,๒๗๗,๐๐๐ คน 

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ�านวน 

๑.๒ ล้านคน (ปีที่ผ่านมา ๑๗ ล้านคน) และมีวัด 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ที่จัดกิจกรรม จ�านวน ๑๑,๓๖๔ แห่ง นอกจากนี้ ได้ขยายการจัดกิจกรรมโดยมีการสวดมนต์ข้ามปีสานสัมพันธ์

อาเซียนใน ๑๔ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย อีกทั้งได้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีให้แก่ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบของการบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และซิกข์ได้จัด

กิจกรรมอธิษฐานขอพรและสวดมนต์ตามศาสนาของตนเอง ซึ่งต่อไปจะขยายการจัดงานไปทั่วโลก 

  ๒.๑.๒ สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบ

แนวคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ปี ๒๕๕๙ 

โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า ฟังพระธรรม 

เพื่อรับฟังและน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ น�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ รณรงค์ “ประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลถือศีล 

กินเจ” ผ่านรายการส�าคัญของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ช่อง ๙ และช่อง ๑๑ จัดศาสนสัญจรสู่สถานศึกษา  

ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

จัดคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๙  

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาท�าบุญ ใส่บาตร ฟังธรรมหน้า

เสาธง พบพระพบธรรม ตามแนวทางอาชวีะใต้ร่มธรรม

ของกรมการศาสนา จดัค่ายเยาวชนสมานฉนัท์ ประจ�า 

ปี ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด�าเนิน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 

โดยด�าเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๗,๑๐๐ 

หมู่บ้าน และจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษ ุ

สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖๒๗,๔๓๐ คน  

การขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม” โดยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) หรือ “บรม” (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)  

ในทกุมติพิืน้ทีข่องสงัคมไทย จากการมส่ีวนร่วมและความเสยีสละของคนในชมุชน บ้าน วดั โรงเรยีน โบสถ์ มสัยดิ 

และศาสนสถานในทุกพื้นที่ ในการส่งเสริม ถ่ายทอด น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเกิดเป็น “ชุมชนคุณธรรม” โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ จ�านวน ๔,๑๓๐ แห่งทั่วประเทศ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด จ�านวน  

๙๖๕ แห่ง ลานธรรม ลานวถิไีทย จ�านวน ๙๔๐ แห่ง จดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิครัง้ที ่๘ “ร่วมพลงัประชารฐั  

ขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม” ระหว่างวนัที ่๑-๒ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีพร้อมทัง้เปิดตวั

โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทั้งนี้ มีองค์กรภาคีเครือข่าย ๗๘ หน่วยงาน 

ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน การจัดโครงการฝึกอบรมแกนน�าศาสนิกสัมพันธ์ส�าหรับ

เสรมิหลกัสตูรว่าด้วยการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช   

ประจ�าปี ๒๕๕๙

  ๒.๑.๓ จัดโครงการส ่ง เสริมพระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ  

ณ สาธารณรัฐอินเดีย-สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๒ รุ่น โดยพระสงฆ์ 

และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�าบล สาธารณรัฐอินเดียและ 

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงวันส�าคัญทาง
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

พระพุทธศาสนาและคุณค่าของหลักธรรม และรับรู ้ว ่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  

วันมาฆบูชา จัดระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีกิจกรรมส�าคัญ เช่น เพิ่มทักษะความรู้พระพุทธศาสนา สวดมนต์ บทสวด 

โอวาทปาติโมกข์ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไหว้พระ ๙ วัด ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในมิติศาสนา เช่น จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในระดับอาเซียน ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน และเชิญเอกอัครราชทูตประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา  

“จัดค่ายเยาวชนไทย 

ไร้คอร์รัปชัน จัดศาสนสัญจร 

สู่สถานศึกษา ด�าเนินโครงการ 

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

 : ชาวประชาเป็นสุข”

เพื่อให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมและมีสัมพันธไมตร ี

ทั้งระดับรัฐ เอกชน ประชาชน จัดประชุมเสวนา 

ทางวิชาการ ชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน) ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  

ณ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน 

๒๐๐ รูป /คน จั ดงานรวมใจ เป ็นหนึ่ ง เพื่ อ 

การศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน 

ที่จบหลักสูตรอิสลามศึกษาเบื้องต้น (ฟัรดูอีน)  

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 

จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศก 

รับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�า 
ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเสวนา  

๕ ศาสนา เรื่อง การเผยแพร่ศาสนาในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อในประเทศไทย  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้น�าทางศาสนา ๕ ศาสนา สื่อมวลชน ผู้บริหาร

ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และศาสนิกชน 

  นอกจากนี ้รฐับาลยงัได้ก�าหนดมาตรการอปุถมัภ์และคุม้ครองศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศไทยโดยให้

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัก�าหนดมาตรการและกลไกในการส่งเสรมิความเข้าใจอนัดแีละความสมานฉนัท์ของ

ศาสนกิชนของทกุศาสนา การน�าหลกัธรรมค�าสอนทางศาสนามาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัในด้านต่าง ๆ  เพือ่ประโยชน์

ในการปฏิรูปประเทศ และก�าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนา 

และศาสนาอื่น ตลอดจนการสร้างความรับรู ้ความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏบิตัใินเรือ่งทางศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศไทย อกีทัง้หน่วยงานภาครฐับางหน่วยได้จดัข้าราชการไปนมสัการ 

พระพุทธนวราชบรมบพิตศักดิ์สิทธิชัยมงคลเป็นประจ�าทุกวันอังคารเพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีความยึดมั่น  

ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จัดอบรมศีลธรรมและจัดบรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและ

พนักงานราชการ เพื่อขัดเกลาจิตใจและปลูกจิตส�านึกคุณธรรมอันดี ให้สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและ

การปฏิบัติงาน 

 ๒.๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม 

ที่ส�าคัญ เช่น 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑) ประกาศขึ้นทะเบียน

มรดกทางวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการเพื่อให้มีการขึ้น

ทะเบยีนมรดกทางวฒันธรรม ได้แก่ ขึน้ทะเบยีนมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ๓๒ รายการ ขึน้ทะเบยีนมรดก

ภาพยนตร์แห่งชาติ ปีละ ๒๕ เรื่อง เสนอขึ้นทะเบียน

มรดกโลก ๒ แห่ง ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกทางวฒันธรรม 

ในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) จ�านวน ๔ แห่ง คือ 

๑) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี  

๒) วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

“ขึ้นทะเบียนมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

๓๒ รายการ”

๓) เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย และศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต�า่ และ ๔) แหล่ง

วัฒนธรรมเชียงใหม่

   (๒) จัดงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�าปี ๒๕๕๘  

เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย เปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั ้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่  

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จ�านวน 

๘ คน ได้แก่ ๑) สาขาทัศนศิลป์ จ�านวน ๓ คน  ๒) สาขาวรรณศิลป์ จ�านวน ๒ คน และ ๓) สาขาศิลปะ

การแสดง จ�านวน ๓ คน จัดโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ  

เพื่อถวายความรู้ด้านบทบาทและแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตวัด และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม 

วัดให้มีการด�าเนินการดูแล ท�านุบ�ารุงทรัพย์สินด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยมีพระสังฆาธิการและฆราวาส 

ผู้สนับสนุนวัดที่มีโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและส�านักศิลปากรที่ ๑-๓ เข้าร่วมจ�านวน ๔๕๐ รูป/คน  

จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา “ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ ภูมิปัญญา สู่วิถีชีวิตล้านนา ระหว่าง 

วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพะเยา มีกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการ เวทีเสวนา การสาธิต

พิธีกรรมในล้านนา ลานพิธีกรรรม และการแสดงจากท้องถิ่น

   (๓) ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่มรดกศลิปวฒันธรรมด้านดนตร ี

และนาฏศิลป์ “ดนตรีนานาสาระ” เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม จ�านวน ๔๐๐ คน จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 

“จัดการแสดง

โขนเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

“ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่  

๒๖ กุมภาพันธ์-๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องและ 

เผยแพร่ผลงานอนัทรงคณุค่าของศลิปินแห่งชาต ิจ�านวน  

๘ ท่าน สู่สาธารณะ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็น 

พระปฐมบรมศลิปินแห่งกรงุรตันโกสนิทร์  นทิรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ “อัคราภิรักษศิลปิน” สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การสัมมนาผู้น�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

งานวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คน จัดอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : กิจกรรมการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่า 

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : Practice-led Research โดยการใช้ผลงานศิลปะร่วมสมัยอธิบายงานวิจัย เพื่อบอกเล่า

ถึงความคิด วิธีการและขั้นตอน การท�าวิจัย มอบรางวัลชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยในการประกวดมีชุมชนที่ได้รับรางวัลดีเด่น จ�านวน ๔ ชุมชน  

จัดนิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” (Thailand Eye) ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

โดยรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทย 

จ�านวนกว่า ๖๐ ชิ้น จากศิลปินไทย จ�านวน ๒๓ คน น�ามาจัดแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๑  

(The 1st Bangkok Art Festival) ระหว่างวนัที ่๑๙ มนีาคม-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มกีจิกรรม เช่น การแสดงร่วมสมยั 

การแสดงอาเซียน การแสดงดนตรีร่วมสมัย-ดนตรีอาเซียน การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย จัดเทศกาลภาพยนตร์

มานุษยวิทยา “ทัศนะ ทัศนา : มานุษยวิทยาแห่งการมองเห็น” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางมานุษยวิทยา มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางมานุษยวิทยาอีกกว่า  

๒๐ หัวเรื่อง รวมถึงจัดฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยา มีผู ้เข้าร่วมจ�านวน ๔๓๓ คน แต่งตั้งทูตวัฒนธรรม

โดยแต่งตั้งนางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตัน เป็นทูตวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบโล่ทูตวัฒนธรรม

และมอบชุดแต่งกายผ้าไทย เพื่อท�าหน้าที่ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศ และส่งเสริมวัฒนธรรม 

ความเป็นไทยสูป่ระชาคมโลก ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วยการส่งเสรมิเผยแพร่คณุค่าศลิปะ

และวฒันธรรมไทย ระหว่างกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม กบับรษิทัไอคอนสยาม จ�ากดั เพือ่พฒันาให้มกีาร

จัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภายในโครงการไอคอนสยาม จัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

และจัดท�ากรอบการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินทุกระดับ ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา ประมาณ ๗๐๐ คน ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  

“บรูพศลิปินพทุธศกัราช ๒๕๕๙” จ�านวน ๒๔๑ คน เพือ่เผยแพร่เกยีรตคิณุและผลงานของบรูพศลิปินให้คนรุน่หลงั 

ได้ซาบซึ้งในผลงานที่บูรพศิลปินได้รังสรรค์ไว้ จัดนิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ ปี  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๖-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙  

ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร โดยได้อญัเชญิภาพถ่ายพระราชกรณยีกจิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยและรวบรวมภาพถ่ายดาราภาพยนตร์ไทยในอดีตและร่วมสมัย 

ที่มีชื่อเสียงกว่า ๑๕๐ ภาพ มาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม 

“ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  

“บูรพศิลปินพุทธศักราช 

๒๕๕๙” จ�านวน ๒๔๑ คน”
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   (๔) ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผ้าไทยซึ่งเป็น 

เอกลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนข้าราชการแต่งชุดผ้าไทย

และใส่ผ้าซิ่นทุกวันอังคาร และให้ข้าราชการภายในท�าเนียบรัฐบาลสวมใส่ผ้าไทยเป็นการน�าร่อง นอกจากนี้  

ได้ด�าเนินการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยโดยจัดประชุมสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจใน

ผ้าไทยให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และผ้าไทย 

จัดท�าแผนรณรงค์เรื่องผ้าไทยเพื่อด�าเนินงานในระยะยาว รณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ เช่น  

งานผ้าไทย อัตลักษณ์ความเป็นไทย “นุ่งผ้าไทย ถวายพระราชินี” จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา” จัดโครงการผ้าไทยร่วมสมัย

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด�าเนินการส�ารวจ

สถานการณ์ผ้าไทย รวมทั้งส�ารวจพิพิธภัณฑ์ผ้าหรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงผ้าพื้นถิ่นหรือผ้าไทย 

ทั่วประเทศ จ�านวน ๘๑ แห่ง จัดงานส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยก้าวไกล 

สู่สากล รวมทั้งรณรงค์การแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยโดยการผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ 

“เชิญชวนข้าราชการแต่งชุดผ้าไทย 

และใส่ผ้าซิ่น จัดท�าแผนรณรงค์

เรื่องผ้าไทย ส่งเสริมการใช้

ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ 

งานผ้าไทย อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

นุ่งผ้าไทย ถวายพระราชินี”

  ๒.๒.๒ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑) เปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ณ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี ๒๕๓๗ รวมเนื้อที่  

๑๒๘ ไร่เศษ เพือ่ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและเป็นอนสุรณ์แสดงความส�าคญั 

และความรุ่งเรืองของประเทศไทยและเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านส�าคัญในสมัยนั้น ด�าเนินโครงการ

บริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ซึ่งได้ด�าเนินการ

ออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง

ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ โครงการขยายพื้นที่จัดแสดง 

เครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดยจัดท�าข้อมูล

ทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการจัดแสดง จ�านวน ๔๐๐ ชิ้น (เปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อวันที่ ๕-๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๘) โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ ์บนพื้นที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๙  

อยู่ระหว่างด�าเนินการในขั้นตอนการประมูลเพื่อหาผู้ด�าเนินโครงการ ดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ได้รับ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การดูแลตามหลักการอนุรักษ์ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 

ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ จ�านวน ๗,๕๐๙ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๑ ของเป้าหมายทั้งปี จ�านวน  

๗,๓๙๐ ชิน้ นอกจากนี ้มีโครงการบรูณปฏสิงัขรณ์วดัในถิน่ทรุกนัดาร จ�านวน ๙ วดั เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๒ วัด และส่งมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  

วัดสว่างอารมณ์ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวัดห้วยทราย อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

   (๒) จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการส�าคัญ เช่น โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข

ให้ทุกคน ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เพลินไปในโลกแฟนตาซี” มีกิจกรรม ประกอบด้วย  

การมอบหนังสือ “หนังสือดี หนังสือฟรี” กิจกรรมสาธิต “จารใบลาน” ส่งเสริมการอ่านจากการประดิษฐ์  

“สมดุท�ามอื” และ “ไม้หนบีมหศัจรรย์” สาธติงานช่างศลิปกรรม พพิธิภณัฑ์เคลือ่นที ่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 

๘๐๐ คน จดัโครงการพฒันาหอสมดุแห่งชาตใิห้เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ งาน “เปิดการอ่าน สร้างสานศลิป์ 

พบศิลป์ถิ่นใต้” เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ จงัหวดัตรงั จดัโครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ กจิกรรมอบรมพพิธิภณัฑสถานวทิยา  

(ปีที ่๑๓) ระหว่างวนัที ่๑-๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิหอศลิป และวดัราชาธวิาสราชวรวหิาร  

“น�าไม้มีค่าที่เสร็จสิ้นคดีความแล้ว

มาก่อสร้างอาคาร

พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า”

เป็นการอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิระยะเวลา 

๑๙ วัน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ ์

ทกุด้าน เช่น การจดัแสดงนทิรรศการ การท�าทะเบยีนวตัถุ  

หลกัการอนรุกัษ์โบราณวตัถ ุการจดัเกบ็โบราณวตัถ ุและ 

จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้น�าเยาวชน

สู ่พิพิธภัณฑ์” เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  

ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พระนคร มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วม จ�านวน  

๔๙๑ คน จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ 

“อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” Thailand Museum  

Expo 2016 ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรม 

“จัดโครงการพัฒนา

และส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิต และจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

น�าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์”
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ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ของดีมีมาอวด” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และของสะสมล�า้ค่าและหาชมได้ยากจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ทั้งของรัฐและ

เอกชนกว่า ๖๐ แห่ง จ�านวน ๑๖๖ รายการ เช่น ของเล่นส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระเก้าอี้สนามในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี ้

ยังมีการออกร้านพิพิธภัณฑ์ เป็นการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์ชั้นน�าในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน  

รวมถงึผูป้ระกอบการธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง และสถานศกึษาด้านพพิธิภณัฑ์ รวมทัง้สิน้ ๔๕ บธู อกีทัง้ยงัมกีารจดัแสดง

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม Creative Fine Arts 

  ๒.๒.๓ ส่งเสรมิเทศกาลและประเพณ ีมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น จดั “งานสบืสานประเพณี

ลอยผ้าป่าทางเรอื ไทย-รามญั” เมือ่วนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ ณ บรเิวณท้องน�า้ ๙ วดั รมิเเม่น�า้ลพบรุ ีอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดลพบุรี จัดงาน “River Festival 2015 สายน�้าแห่งวัฒนธรรม”ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย 

ไปทั่วโลก” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

งานเทิดวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัย 

วันลอยกระทง “งานลอยกระทงย้อนยุค” เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดราชาธิวาสเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จัดงานสงกรานต์อาเซียนและถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดพระแก้ว อ�าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย งานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล�าปาง ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดล�าปาง 

งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าชะชะช่า” เล่นน�้าแบบไทย ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า 

  ๒.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยม ส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย และประวัติศาสตร์

ชาตไิทย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสรมิสร้างค่านยิม ภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และประวตัศิาสตร์ชาตไิทย  

เนื่องจากเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยที่สะท้อนภูมิหลัง ความเป็นมา ภูมิปัญญา การสืบสาน 

พัฒนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นวิถีการด�ารงชีวิตของคนไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ท�าให้คนไทย 

มีความแตกต่างจากคนชาติอื่นโดยการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ใน ๓ ระดับ ได้แก่  

๑) วถิถีิน่ วถิไีทย ๒) วฒันธรรมไทย วฒันธรรมอาเซยีน และ ๓) มรดกไทย มรดกโลก โดยมกีจิกรรมทีส่�าคญั ดงันี้

   (๑) ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้แก่ การรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย  

ยิม้ ไหว้ สวสัด ีขอบคณุ ขอโทษ ทัง้ในส่วนกลาง และ ๗๖ จงัหวดั เปิดตวัเกม “RACE FOR GOOD” เกมคณุธรรม 

อนิเมชั่นออนไลน์ อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร”  

ร่วมกับ ๑๔ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” และการอบรม  

“ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” จัดตลาดนัดความด ี
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ ภายใต้แนวคิด “วิถีแห่งการพึ่งพาภูมิปัญญาแห่งความพอเพียง” จัดอบรมหลักสูตร

คุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ จัดค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข ปีที่ ๓ การจัดค่ายเยาวชน 

อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑๕ การจัดค่าย “โครงการเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020” 

รุน่ที ่๔ อบรมแกนน�าศาสนกิสมัพนัธ์ส�าหรบัเสรมิหลกัสตูรว่าด้วยการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจ�าปี ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมอันดีในสังคม 

เนื่องในวันวาเลนไทน์ และโครงการมหัศจรรย์ สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด และจัดท�าแผนแม่บทส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

   (๒) ส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ไทย เช่น จัดเสวนาเปิดตัว

หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย : รากเหง้าที่คนไทย ควรรู้” ณ โรงละครแห่งชาติ  

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งเปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา”  

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย โดยมกีารประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตปิชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่น ผูใ้ช้ภาษาไทย 

ถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จ�านวน ๒๕ คน/องค์กร และการประกวดเพลง “เพชรในเพลง”  

ปีที่ ๑๓ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย จ�านวน ๒๔ รางวัล การจัดสนทนา

วิชาการ “นิราศหลากทัศน์” ณ โรงละครแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 

  ๒.๒.๕ จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการศึกษาเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม  

ได้ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  

คตีศลิป์ ช่างศลิป์ ทัง้ไทยและสากล รวมทัง้ศลิปวฒันธรรมระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิสอน แสดง วจิยั และให้บรกิาร 

ทางวชิาการ ตลอดจนส่งเสรมิ สบืสาน สร้างสรรค์ ทะนบุ�ารงุ และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  

และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) ปรญิญาตร ี(๕ ปี) และปรญิญาตร ี(๔ ปี) ในคณะวชิาในห้องเรยีนเครอืข่ายภมูภิาค และการ

จดัการศกึษาระดบัพืน้ฐานวชิาชพีเฉพาะด้านและระดบัต�า่กว่าปรญิญาตร ี(มธัยมศกึษาปีที ่๑-๖ ประกาศนยีบตัร

ปีที่ ๑-๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ ๑-๒) มีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จ�านวน ๑๘ แห่ง มีคณะวิชา 

จ�านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา มีโครงการบัณฑิตศึกษา  

เปิดรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ๒ สาขา คอื สาขานาฏศลิป์ไทยและสาขาดรุยิางคศลิป์ไทย) มวีทิยาลยัช่างศลิป  

จ�านวน ๓ แห่ง และมีวิทยาลัยนาฏศิลป จ�านวน ๑๒ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ส่งเสริม 

ให้นกัเรยีนเข้ารบัการศกึษาต่อโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายในวทิยาลยันาฏศลิปและวทิยาลยัช่างศลิปในสงักดัทัว่ประเทศ 

จ�านวน ๑๕ แห่ง นักเรียนได้รับการสนับสนุน จ�านวน ๑๐,๕๐๐ คน และในระดับอุดมศึกษามีจ�านวนนักศึกษา 

ทีเ่ข้ารบัการศกึษาทัง้หมด ๓,๔๗๐ คน โดยมผีูส้�าเรจ็การศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน ๒,๑๑๘ คน  

ระดับอาชีวศึกษา จ�านวน ๒๔๒ คน และระดับอุดมศึกษา จ�านวน ๒,๙๓๙ คน ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจ�านวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดจ�านวน ๑๔,๑๙๑ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๘  

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวนทั้งหมด ๓,๗๐๐ คน โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับที่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

อิสระตรงตามสาขา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙ 

  ๒.๒.๖ เพิม่มลูค่าทางธรุกจิด้านวฒันธรรมตามนโยบาย มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ได้ด�าเนนิการสร้าง

ความมั่นคงทางภูมิปัญญา มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม 

ที่ส�าคัญ เช่น 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ผลักดันการด�าเนินงานจนในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ทั้งปี 

ไม่น้อยกว่า ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และมรีายได้จากการส่งเสรมิการถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท  

โดยในรอบปีทีผ่่านมามภีาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ากว่า ๗๐๐ เรือ่ง ซึง่น�าไปสูก่ารสร้างรายได้ทางเศรษฐกจิ

จากทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยในอนาคตจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  

ไดร้่วมจัดกิจกรรมในงานตลาดอุตสาหกรรมสารัตถะญี่ปุ่น (Japan Content Showcase 2015) งานเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ครั้งที่ ๒๘ ประจ�าปี ๒๕๕๘ (Tokyo International Film Festival 2015)  

และร่วมหารือกับคณะผู้บริหารกองทุน Cool Japan Fund เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการตลาด การซื้อ-ขายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยในต่างประเทศให้เป็น 

ทีรู่จ้กัและท�ารายได้ให้แก่ประเทศชาต ิรวมทัง้เจรจาหารอืความร่วมมอืเพือ่การร่วมทนุผลติหรอืร่วมผลติภาพยนตร์

หรือวีดิทัศน์ระหว่างประเทศ และการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเอกชนได้ร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์และ 

วดีทิศัน์ระหว่างประเทศร่วมกนัในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ีโดยมปีระเทศคูส่ญัญา ๓ ประเทศ คอื ประเทศอนิเดยี  

นวิซแีลนด์ และออสเตรเลยี และได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมอืงคานส์ สาธารณรฐัฝรัง่เศส รวมทัง้ได้หารอื

เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย

   (๒) ส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์บันดาลไทย  

๓ แห่ง ผลิตสินค้าที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยว ๗๗ แบบ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Creative Fine Arts  

และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand: CPOT) 

“เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้านวัฒนธรรม

ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และจัด

นิทรรศการ สีไทยโทน : 

เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) จัดนิทรรศการ “สีไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ” ภายใต้โครงการ 

ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓ (13th World Film Festival 

of Bangkok) และมอบรางวัล “โลตัส อวอร์ด” ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อบรม 

ผู้น�าหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตร “รวมพลังผู้น�าวัฒนธรรมไทยใจรักษ์แผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน 

   (๔) จัดงานเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหารอร่อย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

และนิทรรศการ “อาหารไทย ภูมิปัญญาไทย” เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

  ๒.๒.๗ ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุด้านศลิปวฒันธรรม ได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาเป็น

เครือ่งมอื ช่องทาง และโอกาส เพือ่ประยกุต์ใช้ในการน�าเสนอมรดกทางวฒันธรรมไทยให้สามารถเผยแพร่ได้อย่าง

กว้างขวางตามสมยันยิม และสามารถน�ามรดกทางวฒันธรรมมาใช้เป็นทนุทางปัญญาเพือ่สร้างสรรค์ผลผลติหรอื

บริการที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น  

   (๑) การพัฒนาระบบ National Single Window ของการน�าเข้าส่งออกโบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุ

   (๒) ระบบน�าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี QR code 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณขนาดเล็ก เพื่อบริการข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ พระนคร ให้แก่ผู้เข้าชมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

   (๓) พพิธิภณัฑ์เสมอืนจรงิ (Virtual Museum) เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่วตัถโุบราณ

หรือผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ออกสู่สายตาสาธารณชนผ่านระบบเว็บไซต์ในลักษณะเสมือนจริง  

“พัฒนาระบบ National 

Single Window ของการ

น�าเข้า-ส่งออกโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ ระบบน�าชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์

เสมือนจริง (Virtual 

Museum) และระบบ

รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย”

   (๔) ระบบรากวัฒนธรรม

ตามวถิไีทย เป็นการรวบรวมองค์ความรูร้ากวฒันธรรม 

โดยคัดสรร “ของดีบ้านฉัน” ๘ วิถีไทย ด้านอาหาร  

การแต่งกาย ทีอ่ยูอ่าศยั ประเพณ ีภาษา อาชพี ความเชือ่  

และศิลปะพื้นถิ่น ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๗๘ อ�าเภอ 

และกรงุเทพมหานคร ๕๐ เขต เพือ่สบืสาน สร้างสรรค์  

เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน

ได้น�าข้อมูลจากระบบข้อมูลรากวัฒนธรรมมาต่อยอด 

เป ็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวใน 

ศูนย์บันดาลไทย

   (๕) ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล

ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ภาพ 

อันทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็น

วิวัฒนาการและความเป็นมาที่หลากหลายมิติ ทั้งใน 

แง่ของศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิด 

การซึมซับรับรู ้ เพิ่มขึ้นจากการเขียนค�าบรรยาย

พรรณนาด้วยตัวอักษรได้อย่างลึกซึ้ง
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   (๖) จดัท�าโปรแกรม Thai Culture Mobile Application ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัแผนที ่

แหล่งท่องเทีย่วด้านศลิปวฒันธรรม โดยสามารถใช้งานบนโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัง้ระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android  

มีระยะใช้งานรัศมี ๑๐ กิโลเมตรจากต�าแหน่งผู้ใช้งาน 

โดยในระยะแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน 

และจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีระบบสืบค้นองค์ความรู้เรื่อง วิถีถิ่น  

วถิไีทย วฒันธรรมไทย วฒันธรรมอาเซยีน และมรดกไทย  

มรดกโลก ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะท�าการสืบค้น

ข้อมูลองค์ความรู ้จากทุกหน่วยงานภายในสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม จ�านวนกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ

  ๒.๒.๘ เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ น�าความเป็นไทยสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยม ี

การเจรจาความร่วมมือ ๑๕ ประเทศ ลงนามความร่วมมือ ๔ ประเทศ ร่วมทั้งเข้าประชุมและแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ จัดเทศกาลหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมในต่างประเทศมีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑) พัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ ทั้งใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การพบปะและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐ

อาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐคิวบา ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศ

ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายวัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ณ ส�านักงานใหญ่ยูเนสโก ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนแผนงานของยูเนสโกด้านมรดก

วัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ รวม

ทั้งการส่งเสริมบทบาทของเยาวชน การเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย  

(The of ASEAN-Russia Cultural Minister) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสหพันธรัฐรัสเซียและคณะรัฐมนตรีวัฒนธรรมในกลุ ่มสมาชิก 

ประชาคมอาเซียน จ�านวน ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรม

และสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information) ครั้งที่ ๕๐ เข้าร่วมประชุม Asia  

Cultural Cooperation Forum (ACCF 2015)  

และเป ็นเจ ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการ

วัฒนธรรมอาเซียน (Sub Committee on Culture: 

SCC) และเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรม

อาเซียน+๓ (ASEAN Plus Three Cultural  

Cooperation Network: APTCCN) 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

“พัฒนาความร่วมมือทาง

วัฒนธรรมกับสมาชิก

อาเซียนและนานาชาติ  

และด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิก

อาเซียนและนานาชาติ ในมิติศาสนา  

ศิลปะ และวัฒนธรรม”

การแสดงพื้นบ้านอาเซียนและกิจกรรมเติมเต็มความรู้แบบ Edutainment จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทูตสัญจร 

จ�านวน ๓ ครั้ง ณ จังหวัดน่าน อุดรธานี และสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา  

เพื่อเผยแพร่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน จัดงาน “Thailand-

Korea Friendship Festival 2015-Visit and Taste” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์  

จดัแสดงนาฏศลิป์ไทย-กมัพชูา ระหว่างวนัที ่๑๙-๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ณ ท�าเนยีบรฐับาล และโรงละครแห่งชาติ  

จัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๔ [The 4th International Storytelling Festival (Bangkok)]  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดในพื้นที่อื่น 

เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง มีนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐ คน  

เข้าร่วม เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิตาลี และเมียนมา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของประเทศต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาผ่านนิทาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรมอาเซียนภาคพื้นทวีป : ASEAN Caring and Charing Community”  

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๕ ประเทศ ได้แก่  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา และประเทศไทย ซึง่มกีารน�าเสนองานวจิยัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทน 

หน่วยงานทีด่�าเนนิงานด้านจติอาสาจากประเทศเพือ่นบ้าน ๕ ประเทศ เพือ่พฒันารปูแบบและแนวทางขบัเคลือ่น

คณุธรรมการอยูร่่วมกนัของคนอาเซยีนทีส่อดคล้องเสาหลกัที ่๓ ของอาเซยีนทีว่่าด้วยประชาสงัคมและวฒันธรรม

อาเซียน ที่มีเป้าหมายที่จะท�าให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน ให้มีหลักของการ

อยู่ร่วมกันและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแสวงหาอัตลักษณ์ร่วม เพื่อที่จะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและใส่ใจ 

ระหว่างกัน งานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง

วันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยผู ้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและแถลงย�้ าจุดยืน

   (๒) เข้าร่วมและจดักจิกรรม

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียน

และนานาชาติ ในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น จัดโครงการความร่วมมือ  

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  

และนิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปิน  

๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

และสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  

๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการต่าง คล้าย  

ใช่เลย ในการแสดงพื้นบ้านอาเซียน ระหว่าง 

วันที่  ๑๗ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ณ ศนูย์วฒันธรรมอาเซยีน ประกอบด้วย กจิกรรมพเิศษ 



นโยบายข้อ ๔

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

ความร่วมมือด้านข้อมูลการอนุรักษ์และพัฒนา น�าอดีตรับใช้ปัจจุบัน สร้างความยั่งยืนของประเทศบน

เส้นทางสายไหม และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเส้นทางสายไหม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการ จาก ๘๕ ประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ 

๕ องค์การ เข้าร่วมงาน รวมผู้ร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน สร้างภาพยนตร์ส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์  

วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ จ�านวน ๓ เรื่อง ด�าเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือและ 

เชือ่มโยงด้านศลิปวฒันธรรมประเทศอาเซยีน สนบัสนนุกจิกรรม “การแข่งขนัว่าวประเพณแีละการแสดงว่าว

นานาชาต”ิ จงัหวดัสตลู การแสดงทางวฒันธรรมเพือ่เฉลมิฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี และการหารอืความร่วมมอื 

กับ Nation Art Gallery Singapore การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สิงคโปร์ การจัดกิจกรรม

วัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เวียดนาม 

การคืนโบราณวัตถุให้ราชอาณาจักรกัมพูชา การเข้าร่วมงานการแสดงออกทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจ�า

ปี ๒๕๕๘ “งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๘” เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ ๒  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรม The Senior Mastercraftsmen Dialogue/Workshop โครงการพัฒนา

บทบาทของผู้ออกแบบผลงานด้านหัตถกรรมแห่งอาเซียน เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวอาเซียน (ASEAN Rice  

Festival) การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “การแสดงพื้นบ้านในอาเซียน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

   นอกจากนี้ มีการจัดแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยอื่น 

ในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ�านวน ๑๑๕ ครั้ง ใน ๔๗ ประเทศ ๖ ทวีปทั่วโลก และท�าข้อตกลง 

ด้านวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศแล้ว ๕๙ ประเทศ และด�าเนินการเพิ่มขึ้นอีก ๗ ประเทศ

  ๒.๒.๙ ส่งเสรมิอตัลกัษณ์และสงัคมพหวุฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยมติวิฒันธรรม 

เช่น บรูณะโบราณสถานส�าคญัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ พลบัพลาทีป่ระทบัรชักาลที ่๔  

ณ จังหวัดสงขลา อุโบสถวัดโคกเคียน ณ จังหวัดนราธิวาส วัดฉัททันต์สนาม ณ จังหวัดนราธิวาส และอุโบสถ

วัดเทพนิมิต ณ จังหวัดปัตตานี งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกล 

สู่สากล” ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี โครงการมหกรรมว่าว วิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา ร่วมกับงาน  

Malayuday@Yala โครงการเยาวชนต้นแบบโขน จัดโครงการวัฒนธรรมน�าความสุขสู่ชายแดนใต ้ณ จังหวัด

สงขลา จดักจิกรรมอนรุกัษ์สบืสานวฒันธรรมท้องถิน่สูป่ระชาคมอาเซยีนอ�าเภอหนองจกิ “๒๐๘ ปี เมอืงหนองจกิ  

มรดกวัฒนธรรมสู่อาเซียน” ณ จังหวัดปัตตานี งานของดีเจาะไอร้อง ณ จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๒.๑๐  พัฒนากฎหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มีการตราและประกาศใช้

กฎหมายแล้ว จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และ ๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายทีส่�าคญั จ�านวน ๔ ฉบบั ได้แก่ ๑) พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ ๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓) พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๔) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ

เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน นอกจากนี ้ได้ก�าหนดมาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารบรจิาคเงนิ 

แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้



นโยบายข้อ ๕

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

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของประชาชน



นโยบายข้อ ๕

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

นโยบายข้อ ๕

 รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุข 

และสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 

อย่างมคีณุภาพโดยไม่มคีวามเหลือ่มล�้าของคณุภาพบรกิารในแต่ละระบบ และบรูณาการข้อมลูระหว่าง 

ทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน 

การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถ 

มส่ีวนร่วมในการจ้างบคุลากรเพือ่จดับรกิารสาธารณสขุโดยรฐัเป็นผูก้�ากบัดแูล สนบัสนนุความร่วมมอื 

ระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริม 

การร่วมลงทนุและการใช้ทรพัยากรและบคุลากรร่วมกนัโดยมข้ีอตกลงทีร่ดักมุและเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่าย

 ๕.๓ เสรมิความเข้มแขง็ของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอบุตัใิหม่และโรคอบุตัซิ�้า 

โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและ

เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแล 

ผู้บาดเจ็บ

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี 

น�า้ใจนกักฬีา มวีนิยั ปฏบิตัติามกฎกตกิามารยาท และมคีวามสามคัค ีอกีทัง้พฒันานกักฬีาให้มศีกัยภาพ

สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ

 ๕.๖ ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และปัญหาด้านการแพทย์และจรยิธรรมของการอุม้บญุ การปลกูถ่ายอวยัวะและ 

สเตม็เซลล์ โดยจดัให้มมีาตรการและกฎหมายทีร่ดักมุ เหมาะสมกบัประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาใหม่ของสงัคม

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  

โดยจดัให้มบีคุลากรและเครือ่งมอืทีท่นัสมยั และให้มคีวามร่วมมอืทัง้ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ

และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส�าคัญ

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของประชาชน
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179รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 ๑.๑ การสร้างความครอบคลมุผูม้สีทิธใินระบบประกนัสขุภาพ (Universal Health Coverage: UHC)  

ปัจจุบันประชากรไทยมีหลักประกันสุขภาพ จ�านวน ๖๕,๗๐๔,๓๒๘ คน (ร้อยละ ๙๙.๙๑ ของประชากร 

ผู้มีสิทธิทั้งประเทศ ๖๕,๗๖๕,๐๘๘ คน) ทั้งนี้ มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๔๘,๒๑๑,๕๗๗ คน  

(ร้อยละ ๙๙.๘๗ จากประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๔๘,๒๗๒,๒๕๑ คน) และมี 

“ปัจจุบันประชากรไทย

มีหลักประกันสุขภาพ 

๙๙.๙๑%”

ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาล

ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ของ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๑๒.๑๕ ล้านคน (ร้อยละ 

๑๐๒.๙๙ จากเป้าหมายทัง้ปี จ�านวน ๑๑.๘๐ ล้านคน)  

มหีน่วยบรกิารทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ จ�านวน ๑๑,๕๕๘ แห่ง  

หน่วยบริการประจ�า จ�านวน ๑,๓๐๑ แห่ง และ 

หน่วยบริการรับส่งต่อ จ�านวน ๑,๑๐๐ แห่ง

 ๑.๒ การพัฒนาการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการสาธารณสุข

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน 

๑) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

 ๑.๑) ผู้ป่วยนอก ๑๕๔,๗๙๖,๑๖๑ ครั้ง ๑๗๒,๑๖๕,๐๑๐ ครั้ง ๑๑๑.๒๒

 ๑.๒) ผู้ป่วยใน ๕,๗๒๖,๗๘๗ ครั้ง ๔,๙๔๑,๔๔๙ ครั้ง ๘๖.๒๘

๒) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ๒๑๑,๑๐๐ ราย ๒๓๑,๒๙๒ ราย ๑๐๙.๕๖

๓) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๔๔,๔๑๑ ราย ๔๔,๗๗๙ ราย ๑๐๐.๘๒

๔) บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 
 (ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 ที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค)

๒,๘๑๐,๓๐๐ ราย ๓,๓๕๗,๑๖๒ ราย ๑๑๙.๔๕

๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ  
 (หน่วยบริการที่จ�าเป็นต้องให้บริการในพื้นที ่
 กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ ๓ จังหวัด
 ชายแดนภาคใต้)

๑๗๓ แห่ง ๒๐๔ แห่ง ๑๑๘

๖) ค่าตอบแทนก�าลังคนด้านการสาธารณสุข 
 (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

๘๘๖ แห่ง ๘๘๖ แห่ง ๑๐๐

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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 ๑.๓ การดำาเนินการระบบการส่งต่อ ใน

ปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ครบร้อยละ ๑๐๐ คือมี

ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัดในโรงพยาบาล

จังหวัดทุกแห่ง มีศูนย์ประสานการส่งต่อระดับเขตทุก

เขตสุขภาพ มีโปรแกรมระบบส่งต่อเพื่อช่วยในการ 

ส่งต่อผู ้ป ่วย ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการ 

ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนสามารถ

ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ทุกโรงพยาบาล

ทั้งรัฐและเอกชน อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจ�ากัด

“ด�าเนินการระบบ

ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้ครบ ๑๐๐%”

ด้านสทิธปิระโยชน์หรอืด้านสถานพยาบาล ด้วยแนวคดิ  

“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถรักษาได้ทุกที่ ได้ทุกสิทธิ  

๗๒ ชั่วโมงแรกไม่จ่ายค่ารักษาเพิ่ม หรือถูกเรียก

เก็บก่อน” ซึ่งได้เริ่มจากการพัฒนาระบบการจ่าย 

ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Claim  

Online: EMCO) เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 

ก�าหนดรูปแบบและอัตราจ่ายของกองทุน และพัฒนา 

ให ้ เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ครอบคลุม ทั่วถึง และสามารถรับรองสิทธิของผู้ป่วย 

ภายใน ๑๕ นาที ทั้งนี้ ระบบการส่งต่อคุณภาพ  

ยงัหมายรวมถงึระบบการตดิต่อเตยีงผูป่้วยในโรงพยาบาลหลังการรักษา ๗๒ ชั่วโมงแรก หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 

ทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเฉพาะด้านต่อไปด้วย โดยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน 

เข้าร่วมแล้วประมาณร้อยละ ๗๐ ส่วนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาให้มีความรวดเร็วในการให้บริการ

เพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการติดต่อ ๑๖๖๙ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันตามกลไกประชารัฐที่มีส่วนร่วม 

ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน กองทุน (๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุน

ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) ศูนย์ ๑๖๖๙ จังหวัด และภาคประชาชน 

๒. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามแนวทาง 

ประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

 ๒.๑ การเร่งรดังานพจิารณาอนญุาตผลติภณัฑ์สขุภาพ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้รบับรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เร่งรัดและปรับปรุง

กระบวนการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต 

การผลิตหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ยังคงมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู ้บริโภค เช่น  

การขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาเพือ่การส่งออก ลดเวลาจากเดมิ ๔๕ วนั เหลอืเพยีง ๒๐ วนัท�าการ การประเมนิอย่างย่อ 

ของยาใหม่และยาชวีวตัถใุหม่ ลดเวลาจากเดมิ ๒๘๐ วนั เหลอืเพยีง ๒๐๐ วนัท�าการ และมอบอ�านาจการอนญุาต

ผลิตภัณฑ์อาหารให้ภูมิภาคด�าเนินการ เช่น เครื่องดื่ม ไอศกรีม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ  

เช่น ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ ประเมินผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนต�ารับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้รวดเร็วขึ้น ปรับปรุง checklist ให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองในเบื้องต้นได ้

เพื่อความรวดเร็ว และถ่ายโอนภารกิจก�ากับดูแลด้านยาและเครื่องมือแพทย์บางส่วนให้แก่หน่วยงานภายนอก  

ซึ่งผลการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๕๙) สามารถลดจ�านวน 

ค�าขออนุญาตที่ล่าช้าและค้างพิจารณาของยาและอาหารได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลการดำาเนินการ 

คำาขออนุญาตที่ค้าง
ทั้งหมด 

ดำาเนินการพิจารณา
แล้วเสร็จ

เหลือคงค้าง

ยา ๔,๕๗๒ รายการ ๔,๕๔๑ รายการ
(ร้อยละ ๙๙.๓๒)

๓๑ รายการ

อาหาร ๓๒๑ รายการ ๓๒๑ รายการ 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๐ รายการ

  ผลการเร่งรดัท�าให้พจิารณาค�าขออนญุาตผลติภณัฑ์สขุภาพได้ร้อยละ ๙๘.๗๓ (๕๗๙,๗๑๒ รายการ)  

จากค�าขอรับทั้งหมด ๕๘๗,๑๖๙ รายการ และพิจารณาค�าขออนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ได้ร้อยละ ๙๕.๗๕ (๒๕,๒๓๙ รายการ) จากค�าขอรับทั้งหมด ๒๖,๔๕๓ รายการ

 ๒.๒ การยกระดับมาตรฐานระบบการตรวจและหน่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยาให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดบัสากล มาตรฐานในกลุม่ประเทศอาเซยีนส�าหรบัผลติภณัฑ์ยา ประเทศสมาชกิอาเซยีนก�าหนดให้ผูผ้ลติยา 

ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากหน่วยตรวจประเมิน GMP ของ

ประเทศที่ได้มาตรฐาน GMP แบบ PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) หรือ

หน่วยตรวจประเมิน GMP ของประเทศที่เป็น ASEAN Listed Inspection Service ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ผ่านการรับรองให้เป็นหน่วยตรวจประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ต่อจาก 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมยาคือสามารถน�าหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาไปประกอบการขึน้ทะเบยีนยาเพือ่ส่งออกยาไปยงัประเทศภาคสีมาชกิได้ โดยจะไม่ถกู 

ตรวจประเมินจากประเทศสมาชิกใด ๆ ซ�้าอีก ส่วนในระดับสากลได้ยกระดับไปสู่ระดับสากลโดยการสมัคร

เป็นสมาชิก PIC/S ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลระหว่างประเทศที่มีผลการด�าเนินการด้าน GMP Harmonization  

อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในส่วนของ GMP Guideline และระบบการตรวจ (Inspection System) 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยที่ประชุม PIC/S Committee ได้มีมติเห็นชอบการประกาศ

รับรองให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก PIC/S และได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ล�าดับที่ ๔๙ ของโลก เมื่อ 

วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ ซึง่จะช่วยยกระดบัมาตรฐานระบบการตรวจและพฒันาศกัยภาพของหน่วยตรวจประเมนิ 

GMP ด้านยาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาให้ทัดเทียมกับ

นานาชาต ิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมยาให้สามารถขยายตลาดการส่งออกผลติภณัฑ์ยาไปจ�าหน่ายในตลาดโลกได้ 

มากยิ่งขึ้น เอื้ออ�านวยต่อธุรกิจด้านยาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 ๒.๓ การพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำาบล  

(Long Term Care) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดบริการด้านสุขภาพและสังคม 

แก่ผู ้สูงอายุ โดยการจัดให้มีผู ้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)  
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อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพึ่งพิง ซึ่งปัจจุบันยอดสะสมของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีผู้ผ่าน 

การพัฒนาศักยภาพ Care Manager จ�านวน ๒,๒๖๕ คน และ Care Giver จ�านวน ๑๘,๙๒๙ คน สามารถดูแล 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง จ�านวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีต�าบลที่มีระบบ 

การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๒๙ จากเป้าหมายร้อยละ ๔๐ 

นอกจากนี ้ได้คดัเลอืกพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพือ่ด�าเนนิงาน Long Term Care ร่วมกบัส�านกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) รวม ๑,๐๖๗ แห่ง รวมทัง้จดัท�าหลกัสตูรอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวั 

(อสค.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

โดยได้จัดประชุมพัฒนาการด�าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว 

ด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต�าบล Long Term Care “รวมพลังขับเคลื่อน สังคม 

ผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ๔ ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ  

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕,๓๖๗ คน ส่วนการส�ารวจประเมินคัดกรองผู้สูงอายุได้สนับสนุนพื้นที่ด�าเนินการ 

เยี่ยมประเมินคัดกรองดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มติดบ้านกว่า ๑๖๑,๙๙๖ คน และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 

กว่า ๒๙,๓๕๕ คน และได้จดัท�าชดุสทิธปิระโยชน์บรกิารทางการแพทย์ส�าหรบัใช้ในการจดับรกิารด้านสาธารณสขุ

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม

 ๒.๔ การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) ประชากรไทยมีอัตราการเสียชีวิต

ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ๓๒.๙ ต่อแสนประชากร เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สาม รองจากโรคมะเร็ง

และอุบัติเหตุ จึงได้มีการขยายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดเอสทียกสูง (ST Segment Elevation Myocardial Infarction: STEMI) ได้รับ 
การรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยา

ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) หรือการท�า

บอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary Percutaneous  

Coronary Intervention: PPCI) โรงพยาบาล

ระดับตั้งแต่ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  

โดยยกระดับโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถให้ยา 

ละลายลิ่มเลือดได้ทันส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 

หัวใจและสมอง จ�านวน ๗๘๐ แห่ง และปัจจุบัน 

โรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐมีระบบช่องทางด่วน 

“ผู้ป่วยที่ได้รับการขยาย

หลอดเลือดด้วยบอลลูน

หรือยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น

จาก ๖๙.๑๐% เป็น ๘๕.๙๓%”
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การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) ในทุกเครือข่ายบริการ มีบริการ 

ห้องสวนหัวใจจ�านวนประมาณ ๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ คลอบคลุมประชากร ๗๐ ล้านคน ๗๗ จังหวัด ๑๓ เขต

บริการ มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประมาณ ๑,๐๐๐ คน อายุรแพทย์โรคหัวใจที่สามารถท�าหัตถการรักษาผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary interventionists) ได้ประมาณ ๒๘๐ คน มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการ ปี
จำานวน
ผู้ป่วย 
(ราย)

ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
(ร้อยละ)

ผู้ป่วยที่ได้รับการขยาย
หลอดเลือดด้วย

บอลลูนหรือยาละลาย
ลิ่มเลือด (ร้อยละ)

รพ. ระดับ 
F2 

สามารถ
ให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดได้ 
(ร้อยละ)

ค่า
เป้าหมาย

ผล
ค่า

เป้าหมาย
ผล

๑๐,๐๐๐ ดวงใจ
ปลอดภัยด้วยพระบารมี

๒๕๕๖ ๑๑,๐๖๐ <๑๐ ๙.๗๕ - ๖๒.๗๐ -

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais 
from Heart Attack)

๒๕๕๗ ๗,๖๗๓ <๑๐ ๑๐.๑๗ >๗๐ ๖๕.๐๙ -

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais 
from Heart Disease)

๒๕๕๘ ๘,๓๘๘ <๑๐ ๑๐.๖๔ >๗๐ ๖๙.๑๐ ๖๘.๖

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais 
from Heart Disease)

๒๕๕๙ * ๔,๙๒๘ <๑๐ ๙.๒๘ >๗๕ ๘๕.๙๓ ๑๐๐ **

*  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

** ตาม Service Plan เป้าหมายร้อยละโรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ คือ >ร้อยละ ๗๕

 ๒.๕ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) ได้ด�าเนินการ 

ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อบูรณาการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

ตตยิภมู ิศนูย์ความเป็นเลศิ และระบบส่งต่อ ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิPrimary Care Cluster 

เพือ่ปฏริปูระบบบรกิารการแพทย์ปฐมภมูใิห้ประชาชนไทยได้รบัการดแูลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและทมี 

สหวิชาชีพซึ่งด�าเนินการในรูปแบบของทีมหมอครอบครัวและที่ผ่านมาเน้นการเยี่ยมบ้านเป็นหลัก โดยได้จัด
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ให้มีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ�าบัด และแพทย์แผนไทย 

ในระดับต�าบล นอกจากนี้ ได้พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 

เพื่อดูแลประชาชนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ทีม ขณะนี้มีการด�าเนินการในโรงพยาบาลในเขตเมือง  

๔๘ แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๒๙๒ คน ดูแลประชาชนในความรับผิดชอบ และจะผลิตบุคลากรเพิ่ม 

ในทุกพื้นที่ต่อไป ส่วนการด�าเนินการในระยะต่อไป ระยะที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ก�าหนดให้มีหน่วย  

Primary Care Cluster ครอบคลุมในทุกจังหวัด มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ�านวน ๓๕๐ ทีม ระยะที่ ๓  

ในอกี ๕ ปี ก�าหนดมทีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั จ�านวน ๓,๒๕๐ ทมี รวมพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และระยะที ่๔  

ในอีก ๑๐ ปี ก�าหนดมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ�านวน ๖,๕๐๐ ทีม ทั่วประเทศ

“พัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชน 

เพื่อลดจ�านวนผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังรายใหม่”

 ๒.๖ การดูแลผู ้ป ่วยไตเรื้ อรั ง  (CKD)  

ได้ด�าเนินการเพื่อให้ผู ้ป ่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 

๘ ล้านคน มีทางเลือกที่จะเข้ารับการดูแลรักษา

แบบองค์รวมโดยสหวิชาชีพ ในระบบบริการของ 

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสถานบริการและติดตาม 

การดูแลรักษาต่อเนื่องโดยเครือข่ายในชุมชน โดย

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยง 

เป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

และโรงพยาบาลศนูย์ เพือ่ลดจ�านวนผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั

รายใหม่ และชะลอความเสื่อมไตเพื่อลดจ�านวนผู้ป่วย

โรคไตเรือ้รงัระยะสดุท้าย โดยมผีลการด�าเนนิการดงันี้

เป้าหมาย ผลการดำาเนินการ

มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมครบร้อยละ ๑๐๐ 
ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป

มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมครบร้อยละ ๑๐๐ 
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(รวม ๗๙๗ โรงพยาบาล)

ร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

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

ร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอ
ความเสื่อมไตได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละ ๖๓.๒ (๓๓๘,๗๕๕ คน) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สามารถชะลอความเสื่อมไตได้ตามเป้าหมาย

 นอกจากนี ้ได้มกีารอบรมวทิยากร (คร ูก) ส�าหรบัอบรมบคุลากรสหวชิาชพีผูป้ฏบิตังิานในคลนิกิชะลอไตเสือ่ม  

จ�านวน ๓๐๐ คน จากทั้ง ๑๓ เขตบริการสุขภาพ อบรมบุคลากรผู ้ดูแลด้านโภชนบ�าบัดส�าหรับผู ้ป่วย 

โรคไตเรือ้รงั จ�านวน ๔๐๐ คน จากทัง้ ๑๓ เขตบรกิารสขุภาพ จดัท�าระบบรายงานผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย

โรคไตเรือ้รงัผ่านระบบคลงัข้อมลูด้านการแพทย์และสขุภาพ (Health Data Center: HDC) จดัท�าคูม่อืด�าเนนิงาน 

คลินิกชะลอไตเสื่อม จัดท�าคู่มือประชาชนในการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง จ�านวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม และจัดท�าเกณฑ์

การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มทดลองใช้ประเมินใน ๑๕ จังหวัดน�าร่อง ในระยะต่อไปจะ

ด�าเนินการประเมินและพัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม พัฒนาระบบ palliative care ส�าหรับผู้ป่วยโรคไต 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๗ การสนบัสนนุให้มกีารผลติยาสมนุไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบัน รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างนวัตกรรมโดยภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้น

สตูรยาใหม่ในการรกัษาโรคและลดการน�าเข้าตวัยาจาก 

ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสมุนไพรไทย 

สู ่ตลาดโลก รองรับแนวคิดการพัฒนาสู ่การเป็น  

Innovation Thailand 4.0 โดยการส่งเสริมตลาด

ยาแผนไทยเพื่ อความยั่ งยืนของระบบสุขภาพ  

สู่ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะท�าให้สามารถ

ลดค่ายาน�าเข้ากว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะ

สมุนไพรไทย ๕ ชนิดหลัก ได้แก่ ขมิ้นชัน มะขามป้อม  

ระยะสุดท้ายที่ไม่ต้องการฟอกเลือด อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน

การด�าเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ทีมรักษ์ไต (ทีมหมอครอบครัวด้านโรคไตเรื้อรัง) และ 

อาสาสมัครครอบครัว ปรับมาตรฐานการตรวจวัดค่าการท�างานของไตจากซีรั่มในเลือด (serum Cr) ด้วยวิธี

ตรวจด้วยเอนไซม์ (enzymatic method) ร้อยละ ๑๐๐ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระดับ F2  

ขึ้นไป และจัดท�าต�ารับอาหารผู้ป่วยโรคไต ๔ ภาค

“ส่งเสริมตลาดยาแผนไทย 

ลดค่ายาน�าเข้ากว่า ๒,๖๐๐ 

ล้านบาทต่อปี และส่งเสริม

การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ในโรงพยาบาล ๕๙๔ แห่ง”

ที่ได้รับการพัฒนาเป็นยาแผนไทยและน�าไปใช้ในสถานพยาบาลร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้ว นอกจากนี้ ยังมี

กวาวเครือขาว กระชายด�า และบัวบก ซึ่งเป็นต�ารับยาอายุวัฒนะและได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องส�าอางด้วย  

โดยสามารถสร้างมูลค่าการตลาดกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ได้มีการจัดทำาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย

การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย และตั้ง

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามผลการ

ด�าเนนิงานตามแผนแม่บทดงักล่าว ซึง่แผนแม่บทแห่งชาตดิงักล่าวมเีป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศส่งออกวตัถดุบิ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน�าของอาเซียน และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและสมุนไพรในประเทศอย่างน้อย ๑ เท่า 

  นอกจากนี ้ได้น�าเนนิการเกีย่วกบัการจดสทิธบิตัรตำารายา โดยด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดทะเบยีน

สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด�าเนินการรับค�าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ 

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ค�าขอ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร โดยมีผลการพิจารณา

อนุญาตผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร ๖๘๐ รายการ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๕๖๙ รายการ (ข้อมูลระหว่างวันที่ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๘ การสนับสนุนการใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ โดยส่งเสริม 

การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานกับ 

การแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลศูนย์

และโรงพยาบาลทั่วไป จัดคลินิกบริการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย ๑ คลินิก เพื่อรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค 

เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม และภูมิแพ้ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตรัฐบาลจะส่งเสริมการวิจัยในด้านนี ้

ให้เพิ่มมากขึ้นและจะจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป ขณะนี้มีการ 

จดับรกิารผูป่้วยนอกแพทย์แผนไทยคูข่นานกบัแผนกผูป่้วยนอกปกตใินโรงพยาบาล จ�านวน ๕๙๔ แห่ง คดิเป็นร้อยละ  

๖๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๘๘๓ แห่ง และมโีรงพยาบาลทีม่กีารผลติยาสมนุไพรทีผ่่านมาตรฐาน GMP จ�านวน ๑๕ แห่ง 

 ๒.๙ การจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical  

Hub) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพื่อให้ทิศทางในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก ท�าให้ไทยเป็น

ศนูย์กลางสขุภาพนานาชาตอิย่างแท้จรงิ โดยมเีป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบรกิารสขุภาพของโลก

ใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการวิชาการ

และงานวิจัย และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ๒.๑๐ การจดัทำาระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยมสีาระส�าคญัเป็นการจดัตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน จ�านวน ๑๓ เขต และก�าหนดกลไกการท�างานของคณะ

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง ๑๓ เขต โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดเป้าหมาย 

ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิรูป

ระบบสุขภาพโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก เน้นกระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม 

และให้ทกุภาคส่วนทีม่บีทบาทเกีย่วข้องกบัสขุภาพรบัผดิชอบร่วมกนั ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบในหลกัการร่าง

ระเบียบดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 

๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

 ๓.๑ การพัฒนาระบบควบคุมโรค ภายใต้กรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรือ International  

Health Regulation และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security Agenda  

เพื่อสามารถตรวจจับโรคให้รวดเร็ว พัฒนากลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ตอบสนอง 

ต่อปัญหาสาธารณสขุ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิ 

ให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพและการควบคุมโรค 

และภัยในพื้นที่และกลุ ่มเป ้าหมายพิ เศษ ทั้ งนี้  

การเตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า ได้จัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ๑๔ ศูนย์ และระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ที่พร ้อมปฏิบัติงานได้ตลอด  

๒๔ ชั่วโมงใน ๗ วันต่อสัปดาห์ ท�าให้สามารถตรวจจับ 

และรับมือกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ

โรคเมอร์ส ที่ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศโอมานได้

ภายใน ๘ ชั่วโมง ท�าให้ควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย  

“จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน ๑๔ ศูนย์

และระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย ส่วนการพัฒนาระบบควบคุมโรคในประเทศได้พัฒนารูปแบบ 

การควบคมุวณัโรคในเขตเมอืงใหญ่ในกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และเมอืงใหญ่ ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น 

นครราชสีมา ระยอง และนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นค้นหากลุ่มเสี่ยงให้สามารถเข้าถึงบริการและติดตาม 

การรักษาตามบริบทของเขตเมืองใหญ่ 

 ๓.๒ การควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น  

น�าแอปพลิเคชันมาใช้รวมกับภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถลดผู้ป่วย จากจ�านวน 

๔๒,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๕๘ เหลือ ๒๔,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๕๙ ช่วงเวลาเดียวกัน 

 ๓.๓ การยตุกิารถ่ายทอดเชือ้เอชไอวแีละซฟิิลสิจากแม่สูล่กู ประเทศไทยได้การด�าเนนิงานอย่างจรงิจงั 

ต่อเนื่อง โดยมีระบบข้อมูลที่ดี ใช้ความรู้จากการวิจัยช่วยในการด�าเนินงาน และได้รับการสนับสนุนจาก 

ทุกภาคส่วน จนท�าให้ได้รับเกียรติบัตรยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกว่า ประเทศไทยประสบ

ความส�าเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายคือ มีอัตราต�า่กว่าร้อยละ ๒  

ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ ๒ ของโลก ซึ่งในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก  

สมัยที่ ๖๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๒๓-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อ�านวยการใหญ่โครงการ 

โรคเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ(UNAIDS) ได้กล่าวชืน่ชมในความส�าเรจ็และขอบคณุทีป่ระเทศไทยให้การสนบัสนนุ

การยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกอย่างจริงจังมาโดยตลอด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

 ๓.๔ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East 

Respiratory Syndrome: MERS) เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดระบบให้สามารถควบคุมโรคทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลางอย่างมปีระสทิธภิาพ รฐับาลได้ก�าหนดให้การด�าเนนิงานดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาต ิให้ทกุหน่วยงาน  

ทุกภาคส่วน ร่วมกันท�างานอย่างบูรณาการ โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ส�าคัญ เช่น ๑) การติดตาม 

เฝ้าระวงัสถานการณ์ในต่างประเทศ การวเิคราะห์ความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และการเตรยีมความพร้อมของประเทศ

ในด้านต่าง ๆ ๒) การจัดระบบการดูแลผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ๓) การจัดระบบเพื่อให้สามารถตรวจจับ 

ผู้ป่วยได้โดยเร็ว ๔) การแยกผู้ป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วย การด�าเนินมาตรการการป้องกันการแพร่โรค 

ในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด และ ๕) สอบสวนควบคุมโรค โดยการสถาปนา (activate) ศูนย์ปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทันทีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยัน เช่น จัดส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา

ลงพื้นที่ท�าการสอบสวนควบคุมโรค 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรค จ�านวน  

๕๑๖ คน (ข้อมลู ณ วนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และพบผูป่้วยยนืยนัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง จ�านวน  

๒ ราย โดยทัง้ ๒ ราย เป็นผูป่้วยทีเ่ดนิทางมาจากประเทศโอมานเพือ่รบัการรกัษาอาการของโรคระบบทางเดนิหายใจ  

ซึ่งได้น�าเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค และจากการด�าเนินงานที่เข้มแข็งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุม 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางไม่ให้มีการแพร่ของโรคออกไปจากตัวผู้ป่วยที่รับเข้ามาจากต่างประเทศได้ 

 ๓.๕ การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังโดยก�าหนดมาตรการ 

เฝ้าระวังส�าหรับให้หน่วยสาธารณสุขทั่วประเทศด�าเนินการ ทั้งสาธารณสุขจังหวัด ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ เช่น ๑) ให้ทุกจังหวัดด�าเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและ 

ส�านักสาธารณสุขฉุกเฉินโดยเคร่งครัด ๒) ให้แจ้งสถานการณ์โรค ๓) หากพบผู้ป่วย ให้เปิดวอร์รูม ก�าหนดให ้

นายแพทย์สาธารณสขุเป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ๔) ให้ด�าเนนิการตามกฎหมายควบคมุโรคตดิต่อทีม่อบหมายให้

ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรรมการควบคมุโรคตดิต่อจงัหวดั โดยน�าเรือ่งโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิาเสนอต่อ 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของประเทศไทย

๑. การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในต่างประเทศและการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒. การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ

๓. ตรวจจับเร็ว
๑) ที่สนามบิน
 • ประกาศแจ้งบนเครื่องบิน
 • วัดอุณหภูมิกายผู้เดินทาง
 • ให้ข้อมูล (Health beware card) 
   และเบอร์ติดต่อ
๒) ที่โรงพยาบาล
 • คัดกรองผู้ป่วยไข้และไอ
 • ซักประวัติการเดินทาง

๔. แยกผู้ป่วยเร็ว
๑) รับผู้ป่วยไว้รักษาในห้อง Negative Pressure
๒)  ให้การรักษาที่เหมาะสม
๓) ป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล

๕. สอบสวนควบคุมโรค
• สถาปนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
• ค้นหาผู้สัมผัสให้ได้ทุกราย
• แยกผู้สัมผัส และด�าเนินการเฝ้าระวัง
  ติดตามอาการผู้สัมผัส
• สื่อสารความเสี่ยงอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง

ทีป่ระชมุ และ ๕) เร่งสือ่สารเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ

เรือ่งโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิาทีถ่กูต้องและขอความร่วมมอื

ประชาชนท�าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย เพือ่ก�าจดัและ

ป้องกนั ๓ โรค ได้แก่ ไข้เลอืดออก ไข้ซกิา และไข้ปวดข้อ 

โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นฤดูระบาดสูงสุดของโรค 

ที่มียุงลายเป ็นพาหะ โดยให้ท�าอย ่างสม�่าเสมอ 

ทกุสปัดาห์ รวมถงึการป้องกนัไม่ให้ยงุลายกดั ส่วนหญงิ

ตัง้ครรภ์แนะน�าให้ฝากครรภ์ทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุ 

หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทันที ซึ่งที่ผ่านมา 

มีหญิงตั้งครรภ์ ๓๓ ราย ที่เฝ้าระวัง คลอดแล้ว ๘ ราย  

เด็กทุกรายปกติดี ที่ เหลือมีการติดตามดูแลจาก 

เจ้าหน้าที่และสูติแพทย์ 

“ก�าหนดมาตรการเฝ้าระวัง 

พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

และขอความร่วมมือประชาชน

ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๓.๖ การพัฒนาระบบการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ได้พัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของ 

การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบโต้ จนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ 

เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบต่อสขุภาพและชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน และสร้างความเชือ่มัน่ในสายตา

ของคนต่างชาติที่มีผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยรวมของประเทศ 

 ๓.๗ การพัฒนาสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ๖๘ แห่ง และจังหวัด 

ตามแนวชายแดน ๓๑ จังหวัด ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงใช้กลไกด้านกฎหมาย เช่น  

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดครบทุกจังหวัด 

ตลอดจนเร่งรัดด�าเนินการให้มีอนุบัญญัติตามกฎหมายครบ ๒๓ ฉบับ ตามที่กฎหมายก�าหนด

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์ 

และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 ๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 

  ๔.๑.๑ ตราพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเป้าหมายส�าคัญในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

โดยก�าหนดให้มีการด�าเนินการใน ๕ เรื่องที่ส�าคัญ คือ ๑) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษา 

อย่างเหมาะสม จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา การให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม ๒) สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  

๓) สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ๔) การจัด

สวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ ๕) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ 

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น 

  ๔.๑.๒ จัดทำาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ  

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพ โดยมุง่เน้นให้สตรี

และคูค่รองมกีารวางแผนครอบครวั มกีารตัง้ครรภ์ในช่วงอายทุีเ่หมาะสม พ่อแม่มคีวามพร้อมทีจ่ะดแูลลกูทีเ่กดิมา  
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีกลไกการท�างานที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน 

ด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การเกิดทุกรายในประเทศไทยเป็นที่พึงปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

  ๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

จดัตัง้คลนิกิบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัวยัรุน่และเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) ฉบบับรูณาการ  

วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการตามความต้องการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  

ปัญหาอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ปัญหาพฤตกิรรมและปัญหาสขุภาพอืน่ ๆ  ณ เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มโีรงพยาบาล 

YFHS จ�านวน ๖๒๐ แห่ง จากเป้าหมาย ๘๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๑ จากเป้าหมายร้อยละ ๗๕

  ๔.๑.๔ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัย 

การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น 

และชมุชนในการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอนามยัการเจรญิพนัธุใ์นวยัรุน่อย่างยัง่ยนื ซึง่ปัจจบุนัมอี�าเภอ

ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๒๗ อ�าเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓๓๑ อ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐

  ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานพบว่า ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ อัตราการคลอดของหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี  

ต่อหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ เท่ากับร้อยละ ๕๑.๒ ร้อยละ ๔๗.๙  

และร้อยละ ๔๔.๓ ตามล�าดับ โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และการตั้งครรภ์ซ�้าในหญิง 

อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๘.๗๔ จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๑๐

 ๔.๒ การพัฒนางานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อ 

พัฒนามาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

ได้ด�าเนนิการตรวจรบัรองมาตรฐานการให้บรกิารเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์ของโรงพยาบาลหรอื 

สถานพยาบาล จ�านวน ๖๗ แห่ง ให้บริการผู้มีบุตรยากในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จ�านวน ๓๕ คู่  

และบริการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ จ�านวน ๒๐๐ ครั้งต่อเดือน 

 ๔.๓ การจัดทำาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำาบัด พ.ศ. .... ควบคุมมาตรฐานการใช้เซลล์จาก

มนุษย์ หรือสัตว์ หรือพืช ที่ใช้บ�าบัดรักษาโรค งานทันตกรรม การเสริมความงาม ทั้งสถานพยาบาลที่ให้บริการ

ผู้ประกอบวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการ และธนาคารเซลล์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและก�าหนด 

บทลงโทษผูฝ่้าฝืน จ�าคกุเป็นเวลานาน ปรบัหนกั เพือ่ป้องกนัการใช้ในทางทีไ่ม่ถกูต้อง ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรวบรวม

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการต่อไป

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

 ได้ด�าเนนิการป้องกนัการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน (Road Traffic Injury) ใน ๔ เรือ่ง ประกอบด้วย  

๑) ด้านข้อมูล มีการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน (สาธารณสุข ต�ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

จ�ากดั) ทัง้ในส่วนกลางและจงัหวดั มกีารสอบสวนการบาดเจบ็ตามเกณฑ์ ๒) ด้านการป้องกนั ชีเ้ป้าจดุเสีย่งในพืน้ที่ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขจุดเสี่ยง ๕ จุดต่อไตรมาส และแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ๕๑๙ จุด ด�าเนินมาตรการ

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรการด่านชุมชนช่วงเทศกาล ทั่วประเทศกว่า ๕,๖๐๐ ด่าน และ

ด�าเนนิงานป้องกนัการบาดเจบ็จากการจราจรในเมอืงใหญ่ (City RTI) โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้เริม่ด�าเนนิการ 

ในเทศบาลนคร ระยะแรก ๗ เทศบาล และจะขยายผลไปยังเทศบาลนครที่เหลือ ๒๓ แห่ง โดยเน้นให้มี

กิจกรรมหลัก คือ การเฝ้าระวังสถานการณ์ (Situation room) จากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีของเทศบาล  

(กล้อง CCTV) และการจัดพื้นที่จราจรปลอดภัย (Traffic safety zones) ๓) ด้านการรักษา พัฒนาระบบ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS (Emergency Medical Service System) ER (Emergency Room)  

คุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยหรือ Refer และ Trauma Fast Track และ ๔) การบริหารจัดการ ให้มีการจัดตั้ง 

ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Operations Center: EOC) การขบัเคลือ่นงานความปลอดภยัทางถนน 

หรือ RTI ทุกจังหวัด และจัดตั้ง Trauma Admin Unit ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งผลักดัน 

ให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องความเร็ว ดื่มแล้วขับ และการออกใบอนุญาตขับขี่ 

 นอกจากนี้ ในส่วนของความปลอดภัยรถพยาบาลได้มีการลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบติดตาม 

รถพยาบาลผ่านดาวเทียม (GPS) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  

เพือ่เชือ่มโยงข้อมลูระบบแสดงพกิดั ความเรว็รถพยาบาล ให้สามารถตรวจสอบต�าแหน่ง ตดิตาม ควบคมุความเรว็

แบบ Real time ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของรถพยาบาล สร้างวนิยัพนกังานขบัรถ ปฏบิตัติามกฎจราจร 

และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่บนรถพยาบาลและ

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน

๖. การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข

 ๖.๑ การสร้างนวัตกรรมกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap) โดยใช้สารสกัดจาก 

หอยลายดึงดูดให้ยุงเข้ามาวางไข่ในกับดัก และใส่สารซีโอไลท์ก�าจัดลูกน�้าที่ฟักออกมาเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย 

ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุณกุนยา และไข้ซิกา เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยลด

ปริมาณลูกน�้ายุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕๐๐ ตัว ซึ่งได้วางจ�าหน่ายที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์แล้ว

 ๖.๒ การสร้างนวัตกรรมป้องกัน-รักษาวัณโรค ได้พัฒนานวัตกรรม ๒ ชิ้น ได้แก่ ๑) พัฒนาเทคนิค 

การตรวจวนิจิฉยัวณัโรคแบบใหม่ โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัโตเกยีวพฒันาวธิกีารตรวจการท�างานของยนีในเลอืด 

ที่เปลี่ยนแปลงตามความรุนแรงของโรค เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้รวดเร็วและแม่นย�า ซึ่งขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการจดสทิธบิตัรการตรวจด้วยวธินีี ้๒) การตรวจยนีย่อยสลายรกัษาวณัโรค ได้ผลถกูต้องร้อยละ ๑๐๐ 

ครอบคลมุลกัษณะยนีทีพ่บบ่อยทัว่โลก เพือ่ช่วยให้ผูป่้วยได้รบัยาในขนาดทีเ่หมาะสม ลดปัญหาเชือ้วณัโรคดือ้ยา 

และภาวะตับอักเสบจากระดับยาในเลือดเกินขนาด 

๖.๓ การตรวจการตดิเชือ้ HIV เดก็แรกคลอด 

ด้วยกระดาษซับเลือด ได้พัฒนาการตรวจการติดเชื้อ 

ในเด็กแรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ ด้วยวิธีการ 

ตรวจหาเชื้อในเลือดจากกระดาษซับเลือด ซึ่งตรวจได้ 

ตั้งแต่แรกคลอด ๑ เดือน และ ๒-๔ เดือน เป็นการ 

วินิจฉัยที่ได้ผลรวดเร็ว ท�าให้เด็กที่คลอดจากมารดา

ที่ติดเชื้อได้รับการตรวจและรับยาต้านไวรัส ร้อยละ 

๙๙.๕ และส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ยุติการถ่ายทอด

เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ส�าเร็จ

“สร้างนวัตกรรมในการ

ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

และการรักษาวัณโรค 

พัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อ HIV 

ในเด็กแรกคลอด และพัฒนา

การตรวจเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา”
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 ๖.๔ การตรวจเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รู้ผลภายใน ๓-๕ นาที ด้วยเครื่องมือทันสมัย MALDI-TOF 

MS ได้ผลถูกต้อง แม่นย�า รู้ผลเร็ว จากเดิม ๒-๗ วัน เหลือเพียง ๓-๕ นาที ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจลดลง  

๓ เท่า และช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง โดยให้ยาปฏิชีวนะตรงกับเชื้อที่พบและลดปัญหาการดื้อยา 

๗. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ การขับเคลื่อนการด�าเนินงานกิจกรรมกีฬา 

เพื่อสุขภาพและด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ รวมถึงการให้บริการ 

ทางการกีฬา

 ๗.๑ การสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สนับสนุนนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น

  ๗.๑.๑ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ

บราซิล ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการจัดการแข่งขัน ๒๘ ชนิดกีฬา นักกีฬาไทยได้สิทธิเข้าร่วม 

การแข่งขัน จ�านวน ๕๔ คน ใน ๑๗ ชนิดกีฬา ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม 

และส่งนกักฬีาเข้าแข่งขนักฬีาโอลมิปิกส์แล้ว ยงัได้จดัตัง้ศนูย์บรกิารด้านการแพทย์ให้แก่นกักฬีาไทย (ไทยเฮ้าส)์  

เพื่อให้ความช่วยเหลือนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความพร้อม ซึ่งผลการแข่งขัน ประเทศไทย 

ได้อันดับที่ ๓๕ ของการแข่งขัน โดยได้ ๒ เหรียญทอง จากยกน�้าหนักรุ่น ๔๘ กิโลกรัม และรุ่น ๕๘ กิโลกรัม  

ประเภทหญิง ๒ เหรียญเงิน จากยกน�้าหนักรุ่น ๕๘ กิโลกรัม ประเภทหญิง และเทควันโดรุ่น ๕๘ กิโลกรัม  

ประเภทชาย และ ๒ เหรยีญทองแดง จากยกน�า้หนกัรุน่ ๕๖ กโิลกรมั ประเภทชาย และเทควนัโดรุน่ ๔๙ กโิลกรมั 

ประเภทหญิง 

“ไทยได้เหรียญรางวัลมากที่สุด

เป็นประวัติการณ์ ในการแข่งขัน 

กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 

๖ เหรียญทอง 

๖ เหรียญเงิน 

๖ เหรียญทองแดง”

  ๗.๑.๒ แข่งขนักฬีาพาราลมิปิกเกมส์  

ครั้งที่ ๑๕ ณ เมืองริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ

บราซิล ระหว่างวันที่  ๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

มีการจัดการแข่งขัน ๒๓ ชนิดกีฬา นักกีฬาไทย 

ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๔๘ คน ใน  

๑๐ ชนดิกฬีา ผลการแข่งขนั ประเทศไทยได้อนัดบัที ่๒๓  

ของการแข ่งขัน โดยได ้ เหรียญรางวัลมากที่สุด 

ในประวตักิารณ์นบัตัง้แต่ประเทศไทยส่งแข่งขนัมา คอื

ได้ ๖ เหรยีญทอง ๖ เหรยีญเงนิ และ ๖ เหรยีญทองแดง 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ เหรียญ 

  ๗.๑.๓ แข ่งขันเยาวชนคนพิการ

ทางกายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๒ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันเยาวชนคนพิการทางกายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๒ “12th IWAS WORLD JUNIOR GAMES 2016” 

ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค โดยเข้าร่วมแข่งขัน ๓ ชนิด

กีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน�้า และเทเบิลเทนนิส ซึ่งนักกีฬาประเทศไทยได้รับทั้งสิ้น ๒๐ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน  

และ ๑๓ เหรียญทองแดง

  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน 

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับเงินได้พึงประเมิน 

ที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากเข้าร่วมการแข่งขัน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

มหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่นักกีฬา 

และบุคลากรทางการกีฬาที่ท�าชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งจะท�าให้นักกีฬาได้รับเงินรางวัลตามจ�านวนที่ได้รัับ

ทั้งหมด จากเดิมที่ต้องเสียภาษีในส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

 ๗.๒ การจัดการแข่งขันกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬารายการส�าคัญ เช่น 

  ๗.๒.๑ จดัการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นและกึง่อาชพีนานาชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวนัที่  

๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนักกีฬาเยาวชน ระดับอายุตั้งแต่  

๑๐-๑๗ ปี และเจ้าหน้าที่จ�านวน ๘๐๐ คน จาก ๗๐ ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน 

  ๗.๒.๒ จดัมหกรรมการประกวดศลิปะมวยไทยชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๙ ระหว่าง

วันที่ ๒๙ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

การประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย และการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

และ ๑๘ ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๙๔ ทีม ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๖๘๗ คน

  ๗.๒.๓ จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสุขภาวะและสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ทีส่มบรูณ์แขง็แรงด้วยการออกก�าลงักาย เล่นกฬีา และประกอบกจิกรรมนนัทนาการ ตลอดจนสรรหานกักฬีาทีม่ี 

ความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ โดยจัดแข่งขันกีฬา ๘ ชนิด ประกอบด้วย 

กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ วู้ดบอล หมากรุกไทย และแอโรบิกมวยไทย 

 ๗.๓ การลงนามความร่วมมือ (MoU)  

ในโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ ๑๑ ปี 

การศึกษาสุขอนามัยโดยใช ้ฟุตบอลเป ็นสื่ อ 

สำาหรับเด็ก” โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา  

และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ร่วมกบัสหพนัธ์ฟตุบอลนานาชาต ิได้ลงนาม 

ความร่วมมือ (MoU) ในโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพ

เด็กอายุ ๑๑ ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอล 

เป็นสื่อส�าหรับเด็ก” ผ่านการท�ากิจกรรมทางกีฬา

ฟุตบอลเพื่อหลีกเลี่ยง การเกิดโรคอ ้วนในเด็ก 

น�้ าหนักเกิน เมื่อวันอังคารที่  ๒๓ กุมภาพันธ ์ 

๒๕๕๙ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ 

เด็กนักเรียนในกลุ ่มประเทศสมาชิก ส่งเสริมให ้

เด็กนักเรียนอายุ ๑๑-๑๒ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ มีทักษะทางการกีฬาฟุตบอลที่ดี มีกิจกรรมอื่น

ท�านอกเหนือจากการเรียน 

“ใช้ฟุตบอลเป็นสื่อส�าหรับเด็ก

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

โรคอ้วนในเด็ก ให้บริการ

สถานที่และอุปกรณ์การกีฬา

แก่นักกีฬาและประชาชน

ในส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๗.๔ การดำาเนินโครงการพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศ 

ตามมาตรฐานสากล โดยด�าเนินการให้บริการสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และสื่อวิชาการกีฬา ในส่วนภูมิภาค  

รวมจ�านวน ๑๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา ประชาชน และรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย 

ทั้งในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักกีฬามีโอกาสฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬา 

และสิง่อ�านวยความสะดวกเพยีงพอ มผีูเ้ชีย่วชาญส�าหรบัการให้ค�าแนะน�า ท�าให้นกักฬีามโีอกาสประสบความส�าเรจ็ 

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ  มากขึ้นด้วย โดยขณะนี้ได้ด�าเนินการโอนเงินอุดหนุนการบริหาร

จัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาจังหวัดในส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๑ แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้

ในการบรหิารจดัการและให้บรกิารทางการกฬีาแก่นกักฬีาและประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ยกระดบัศนูย์บรกิารกฬีา

ของการกฬีาแห่งประเทศไทยและการบรหิารจดัการศนูย์ฝึกซ้อมเพือ่การแข่งขนัของนกักฬีา (National Train-

ing Center: NTC) ให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการทางการกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งขณะนี้มีศูนย์บริการทางการกีฬาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติและ 

สนามกีฬาระดับจังหวัด จ�านวน ๑๔ แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา จ�านวน ๑๓ แห่ง 

 ๗.๕ การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการกีฬาที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการ

ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านการบริการ ๓ รูปแบบ คือ ๑) การผลิตสื่อวิชาการกีฬา ได้แก่ คู่มือฝึกกีฬา วีดิทัศน์กีฬา 

โปสเตอร์กีฬา และกติกากีฬา ๒) การบริการการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬา และ ๓) การให้บริการห้องสมุดกีฬา 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดใช้ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ

อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านกีฬาที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

ได้มาตรฐาน และยงัอ�านวยความสะดวกให้นกัศกึษา ประชาชน และบคุลากรทางการกฬีา ได้เข้าถงึแหล่งความรู้ 

เชิงกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนเปิดให้บริการทุกวัน 

 ๗.๖ การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

ตามชนิดและรายการที่ได้รับการประกาศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในการ 

จัดการแข่งขัน จ�านวน ๑๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ตสกี วอลเลย์บอล ตะกร้อ โบว์ลิ่ง  

แข่งรถจกัรยานยนต์ จกัรยาน แข่งรถยนต์ สนกุเกอร์ และบาสเกตบอล โดยมอีงค์กรกฬีาทีไ่ม่ขอรบัการสนบัสนนุ 

งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จ�านวน ๒ ชนิด คือ เทนนิสและแบดมินตัน นอกจากนี้ 

ยงัมแีผนการด�าเนนิงานเพือ่ก�ากบัการจดัแข่งขนักฬีาอาชพี และการบรหิารจดัการขององค์กรกฬีาอาชพีให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน เพื่อให้กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพ 

ได้อย่างมั่นคง



นโยบายข้อ ๖

“...ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม...ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม...
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง...
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง...”

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ความไม่สงบทางการเมืองที่ด�าเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจ 

ชะลอตวัลงอย่างมาก แม้คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ด�าเนนิการกระตุน้เศรษฐกจิจนเริม่ฟ้ืนตวัแล้ว  

แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้อง

แก้ไขปรบัปรงุหลายเรือ่ง เพือ่ทีจ่ะสร้างพืน้ฐานเศรษฐกจิให้สามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง 

ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหา 

หนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น�้าในภาคเกษตรและภาค 

อุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ�าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน�้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ รฐับาลจะด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิเป็น ๓ ระยะ คอื ระยะเร่งด่วนทีต้่อง

ด�าเนนิการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐาน 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ

พ้นก�าหนดภายในสิน้ปีนี ้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ได้จัดท�าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  

รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ได้จดัท�าไว้ โดยน�าหลกัการส�าคญัของการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทีใ่ห้ความส�าคญัในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด�าเนนิงาน รวมทัง้น�าแหล่งเงนิอืน่ 

มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ�้าซ้อน 

และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ 

เกินความจ�าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม  

และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง

จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไก 

ในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน 

ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน�าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภททีม่ผีลตอบแทนด ีเช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร มาจดัท�าเป็นโครงการลงทนุ

ร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ 

และตลาดการเงิน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต  

การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้

กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต�่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอน

ของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ  ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหา

ตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส�าคัญมากขึ้น 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 

ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอยัการศกึในบางพืน้ทีท่ีม่ต่ีอการท่องเทีย่วในโอกาสแรกทีจ่ะท�าได้  

และสร้างสิง่จงูใจและสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่กือ้กลูต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ว ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 

ประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ และสขุภาพ เช่น น�า้พรุ้อนธรรมชาต ิทัง้จะให้เชือ่มโยง 

กบัผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันาจากวถิชีวีติชมุชน รวมทัง้พฒันาแหล่งท่องเทีย่วในประเทศทัง้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วเดมิ 

และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การควบคมุสนิค้าและบรกิารให้มคีณุภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  

แก่นักท่องเที่ยว 

 ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงนิและการคลงัให้สอดคล้องกนัเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

 ๖.๘ แก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหา

ขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน�าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร  

โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน�้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้าท่วมในปี ๒๕๕๔  

และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน�้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้ง 

จนเกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการจัดสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็ก 

ให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท�าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี
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 ๖.๙ ปฏริปูโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิประเภทต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัต้นทนุ และให้มภีาระภาษ ี

ที่เหมาะสมระหว่างน�้ามันต่างชนิดและผู ้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด�าเนินการให้มีการส�ารวจ 

และผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด�าเนินการให้มีการสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจาก 

พลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม  

พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 

ให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้าง 

อตัราภาษทีางด้านการค้าและขยายฐานการจดัเกบ็ภาษปีระเภทใหม่ ซึง่จะเกบ็จากทรพัย์สนิ เช่น ภาษมีรดก 

ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุง 

การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภท 

ที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�านวนสูงมากกว่า 

๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท�าให้เหลืองบประมาณ 

เพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาว 

มาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช�าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต

 ๖.๑๒ ในระยะยาว พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก 

โดยเริม่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชือ่มกรงุเทพมหานครกบัเมอืงบรวิาร 

เพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐาน 

ให้รฐับาลต่อไปท�าต่อได้ทนัท ีด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรบัปรงุท่าอากาศยานสวุรรณภมูริะยะที ่๒  

ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน 

ในภมูภิาค เพือ่ให้สามารถรองรบัปรมิาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสนบัสนนุ 

ให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน และการพัฒนา 

ขดีความสามารถในการให้บรกิารขนส่งทางอากาศให้มคีณุภาพได้มาตรฐานในระดบัสากล รวมทัง้การใช้

ท่าอากาศยานในภมูภิาคเสรมิท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละท่าอากาศยานดอนเมอืง เช่น ท่าอากาศยาน

อู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน�้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล�าน�้าและชายฝั่งทะเล  

เพือ่ลดต้นทนุระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ เริม่จากการเร่งรดัพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ังทีท่่าเรอืแหลมฉบงั 

ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล�าน�้าเจ้าพระยาและป่าสัก 

มีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง 

การขุดลอกร่องน�้าลึก
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 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ 

ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน

ก�ากับดูแลระบบราง เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้าง 

อัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ�ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 

การพฒันาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลกัของประเทศ รวมทัง้พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น

 ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมาย 

และมาตรการที่จะแก ้ ไขป ัญหาและฟ ื ้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีป ัญหาด ้านการเงิน 

และการด�าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ�าเป็นในการคงบทบาท 

การเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง  

เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ รวมทั้ง 

มีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เพื่อลดภาระทางการคลัง

 ๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด�าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า

เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด  

และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล 

จนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 

อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ�านาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

 ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน 

ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า  

โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ

ของประเทศ เป็นต้น ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีใ่ช้การออกแบบ

และสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิต 

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

 ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร  

ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ 

และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน

ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาส 

ในการลงทุนในต่างประเทศ

 ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน 

ได้อย่างจรงิจงั ซึง่จะท�าให้ทกุภาคเศรษฐกจิก้าวหน้าไปได้ทนัโลกและสามารถแข่งขนัในโลกสมยัใหม่ได้  

ซึง่หมายรวมถงึการผลติและการค้าผลติภณัฑ์ดจิทิลัโดยตรง ทัง้ผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ 

อปุกรณ์สือ่สารดจิทิลั อปุกรณ์โทรคมนาคมดจิทิลั และการใช้ดจิทิลัรองรบัการให้บรกิารของภาคธรุกจิ

การเงนิและธรุกจิบรกิารอืน่ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคสือ่สารและบนัเทงิ ตลอดจนการใช้ดจิทิลัรองรบั

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงให้ดแูลและผลกัดนังานส�าคญัของประเทศชาตใินเรือ่งนี ้และจะจดัให้มี

คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
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201รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) วงเงิน (ล้านบาท) 

ด้านการผลิต

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๘
(ปิดโครงการ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘)

๖๓๑.๓๒ ๙๒,๐๖๔ ๑,๕๑๒,๐๗๒.๒๕  
คิดเป็นร้อยละ 

๗๕.๖๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๙
(ณ ๗ กันยายน ๒๕๕๙)

๒,๐๗๑.๑๓ ๑,๕๔๗,๒๕๔ ๒๖.๗

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

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

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร 
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
(ปิดระบบการจ่ายเงินกู้
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ 
๑๒,๕๐๐ 

มีสถาบันเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ 
๔๓๔ แห่ง วงเงินที่จะขอกู้ ๑๔,๑๐๒.๒๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ
เงินกู้แล้ว ๒๔๗ แห่ง วงเงินที่อนุมัติ ๙,๓๘๖.๔๕ ล้านบาท 
เบิกเงินกู้แล้ว ๒๔๖ แห่ง จ�านวนเงินจ่ายสะสม ๘,๐๒๐.๙๑ 
ล้านบาท และต้นเงินกู้คงเหลือ ๑๗๓ แห่ง จ�านวนเงิน 
๔,๔๖๓.๕๗ ล้านบาท

โครงการสินเชื่อชะลอการ
ขายข้าวเปลือกนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
(ปิดระบบการจ่ายเงินกู้
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ 
๒๖,๗๔๐ 

๗๔,๓๘๕ ราย 
(เกษตรกร 

๗๔,๓๔๓ ราย 
สหกรณ์ ๔๒ ราย)

ข้าวเปลือก 
๕๔๔,๗๗๐.๘๓ ตัน

(เกษตรกร 
๔๖๗,๘๔๓.๐๙ ตัน 

สหกรณ์
๗๖,๙๒๗.๗๔ ตัน)

๖,๙๐๙.๔๘
(เกษตรกร 

๕,๘๐๓.๗๔ 
สหกรณ์ 

๑,๑๐๕.๗๔)

๑. การดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

 ๑.๑ การดูแลเกษตรกร

  ๑.๑.๑ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

   ด�าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการสนับสนุน 

สินเชื่อ การประกันภัย และการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งมีผลการด�าเนินงานในแต่ละโครงการ ดังนี้ 
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202 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) วงเงิน (ล้านบาท) 

โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
๒๕๕๘/๕๙ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๕๘๙ ผลการตรวจสอบสต็อกประจ�าเดือน รวม ๘ ครั้ง (พฤศจิกายน 
๒๕๕๘-มิถุนายน ๒๕๕๙) มีปริมาณการเก็บสต็อกข้าวเปลือก
รวม ๒๒.๑๐ ล้านตัน มูลค่าประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท 
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยรวม ๒๐ ราย/๗ จังหวัด 
มูลค่า ๑๑.๙๓ ล้านบาท

ด้านการตลาด

การระบายข้าวในสต็อก
ของรัฐ ปี ๒๕๕๙ 

- รวมปริมาณ ๒,๙๖๒,๘๗๓.๙ ตัน มูลค่า ๒๘,๖๕๖.๘ ล้านบาท  
ดังนี้
๑)  การระบายเป็นการทั่วไป รวม ๔ ครั้ง 
 ปริมาณ ๒,๓๙๔,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๒๓,๙๕๖.๓ ล้านบาท 
๒) การระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม รวม ๑ ครั้ง 
 ปริมาณ ๒๒๑,๓๗๕ ตัน มูลค่า ๑,๔๗๒.๓ ล้านบาท
๓)  การระบายเป็นการทั่วไปและอุตสาหกรรม รวม ๑ ครั้ง   
 ปริมาณ ๔๕,๔๕๘.๙ มูลค่า ๓๒๖.๖ ล้านบาท 
๔)  การระบายตามค�าสั่งซื้อ รวม ๑ ครั้ง 
 ปริมาณ ๓๐๒,๐๔๐ ตัน มูลค่า ๒,๙๐๑.๖ ล้านบาท

โครงการจัดตลาดนัด
ข้าวเปลือกปีการผลิต 
๒๕๕๘/๕๙

๑๒.๐๔ จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว ๙๒ ครั้ง/๓๓ จังหวัด 
(เป้าหมาย ๕๖ จังหวัด/๑๘๗ ครั้ง) ปริมาณซื้อขาย
รวม ๕๙,๔๒๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕๘๐ ล้านบาท 
เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาดตันละ ๑๐๐-๘๐๐ บาท
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203รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๒ ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูยาง เพือ่ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูยาง รกัษาเสถยีรภาพ 

ราคายาง และสนบัสนนุสนิเชือ่แก่เกษตรกรรายย่อย ผูป้ระกอบการและสถาบนัเกษตรกร รวมถงึมาตรการควบคมุ

ผลผลิตยางพาราทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยมีผลการด�าเนินการแต่ละโครงการ ดังนี้ 

โครงการ
กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) วงเงิน (ล้านบาท) 

โครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
(ณ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ 
๑๐,๐๐๐ 

สหกรณ์การเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๑๐ แห่ง 
วงเงินขอกู้ ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ ๓๘๐ แห่ง 
วงเงินอนุมัติ ๔,๘๘๑.๙๗  ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๓๖๖ แห่ง 
จ�านวนเงิน ๕,๘๑๖.๓๗ ล้านบาท และต้นเงินกู้คงเหลือ 
๑๕๗ แห่ง จ�านวนเงิน ๑,๗๒๗.๖๑ ล้านบาท

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

๑,๐๘๘.๒๕ 
(วงเงินสินเชื่อ 

๕,๐๐๐) 

๑) ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๒๔๕ แห่ง 
 วงเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท 
๒) อนุมัติเงินกู้จ�านวน ๑๔๔ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๑,๔๑๓.๔๓  
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ ของวงเงินที่สถาบัน 
 เกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู้ 
๓) เบิกเงินกู้แล้ว ๑๓๗ แห่ง จ่ายเงินกู้สะสม ๑,๑๑๘.๒๐ 
 ล้านบาท และ 
๔) ต้นเงินกู้คงเหลือ ๑๒๐ แห่ง จ�านวนเงิน ๙๓๕.๕๘ ล้านบาท

โครงการควบคุมปริมาณ
การผลิต 

๖๕๑.๙๕ มีเกษตรกรปลูกแทนทั้งหมด ๒๑๘,๕๘๕.๖๐ ไร่ 
ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ๑๐๕,๘๖๕.๔๕ ไร่ 
ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  ๑๔,๙๑๓.๑๕ ไร่ 
ปลูกแทนด้วยปาล์มน�้ามัน ๙๕,๔๔๔.๒๐ไร่ 
ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ๒,๓๒๖.๘๐ ไร่

โครงการชดเชยรายได้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง
โครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ (ปิดระบบ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

วงเงิน
ชดเชยราย

ได้ให้เกษตร 
๘,๒๐๐

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

โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม

วงเงินรวม 
๑๕,๐๐๐ 

เป้าหมาย
เกษตรกร 

๑๐๐,๐๐๐ ราย 
รายละไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกร 
จ�านวน ๑๓๑,๓๒๔ ราย 

เป็นเงิน ๑๑,๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๗๙.๘๓ ของวงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ 

ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ
กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

เกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) วงเงิน (ล้านบาท) 

การผลิตเพื่อเสริมรายได้
ในสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.๘๕ ๑) สนบัสนนุเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ชว่ยเหลอืผูร้บัการสงเคราะห ์ 
 จ�านวน ๑๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๐๗ ของเป้าหมาย  
 (๑๓๐ ราย)
๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยส่งเสริม 
 ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยสมัครเข้าร่วมกลุ่ม 
 จ�านวน ๓,๖๖๖ ราย คดิเปน็รอ้ยละ ๑๔.๖๗ ของเปา้หมาย  
 (๒๕,๐๐๐ ราย) 
๓) ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนยาง จ�านวน ๓๖,๙๗๕.๘๕  
 คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๓  ของเป้าหมาย (๘๐,๐๐๐ ไร่) 
๔) ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง จ�านวน   
 ๑๔,๗๑๕.๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๙ ของเป้าหมาย  
 (๘๐,๐๐๐ ไร่)

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ณ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๓,๑๒๔ ช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง เป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง 
ที่มีสวนยางเปิดกรีด ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐:๔๐ อัตราไร่ละ 
๑,๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ 
จ�านวน ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๑) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง) 
 จ�านวน ๗๑๐,๐๑๖ ราย พื้นที่ ๗.๑๐ ล้านไร่ 
 จ�านวนเงิน ๖,๓๙๐.๔๙ ล้านบาท
๒) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (ผู้กรีดยาง) 
 จ�านวน ๖๗๒,๖๕๘ ราย พื้นที่ ๖.๗๖๕ ล้านไร่ 
 จ�านวนเงิน ๔,๐๕๙.๔๑ ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ 
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เกษตรกรสามารถน�ามาขายได้รายละไม่เกนิ ๑๕ ไร่ ไร่ละ ๑๐ กโิลกรมั รวมไม่เกนิ 
๑๕๐ กโิลกรมั ราคารบัซือ้ แบ่งเป็น  ๑) ยางแผ่นดบิคณุภาพ ๓ กโิลกรมัละ ๔๕ บาท  
๒) น�้ายางสด ราคากิโลกรัมละ ๔๒ บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง ๑๐๐%)  
๓) ยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ ๔๑ บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง ๑๐๐%) 
โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เกษตรกรชาวสวนยาง
ณ มีนาคม ๒๕๕๙

จัดจ�าหน่ายสินค้าที่จ�าเป็นต่อการครองชีพในราคาต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 
๒๐-๔๐ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับ
ผลกระทบจากราคายางพาราตกต�่าในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดภาคใต้ (๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) รวม ๑๗๐ ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนกว่า ๒๘๓,๐๐๐ คน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท

ชนิดยางที่รับซื้อ ปริมาณยาง (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)

ยางแผ่นดิบคุณภาพ ๓ ๕๓๓.๙๗ ๒๔.๐๓

ยางก้อนถ้วย ๑,๕๖๑.๖๕ ๖๔.๐๓

น�้ายางสด ๗๙๖.๕๗ ๓๓.๔๕

รวม ๒,๘๙๒.๑๙ ๑๒๑.๕๑



นโยบายข้อ ๖

205รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   นอกจากนี ้ยงัได้แก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยด�าเนนิการกระตุน้ราคายางพาราในประเทศ 

ให้สงูขึน้ โดยจดักจิกรรมจบัคูธ่รุกจิ (Business Matching) ผลติภณัฑ์ยางระหว่างผูน้�าเข้าจากประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก 

กับผู้ประกอบการไทยจ�านวน ๑๐๙ ราย มีปริมาณสั่งซื้อประกอบด้วย ยางพาราธรรมชาติ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน  

ไม้ยางพารา ๒๒,๐๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ (ขนาด ๔๐ ฟุต) และหมอนที่นอนยางพารา ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น มูลค่าสั่งซื้อ

รวม ๑๙,๖๖๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) การซื้อขายยางและผลิตภัณฑ์ยาง

อีก ๓ ฉบับ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๖๐ ล้านบาท 

  ๑.๑.๓ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลัง 

   คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการมนัส�าปะหลงัมมีตเิมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด ดังนี้ บริหารจัดการ 

การนำาเข้ามนัสำาปะหลงัจากประเทศเพือ่นบ้านให้เป็นไปตามกฎระเบยีบการน�าเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ 

ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการน�าเข้าให้เป็นไปด้วยความรัดกุม รอบคอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อราคามันส�าปะหลัง

ภายในประเทศ และก�ากับดูแลการรับซื้อมันส�าปะหลังภายในประเทศให้มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จัดหาและ 

เชื่อมโยงตลาดแป้งมันในตลาดที่มีศักยภาพใหม่เพื่อรองรับการผลิตแป้งมันส�าปะหลังที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  

เชือ่มโยงการจำาหน่ายมนัเส้น จากเกษตรกร กลุม่เกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร ไปสูอ่ตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ 

(ผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยและสหกรณ์ภาคปศุสัตว์) และกำากับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังในประเทศ 

และที่นำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเพิ่มศักยภาพ

ทางการแข่งขันของไทย

   นอกจากนี ้รฐับาลได้อนมุตัแินวทางการบรหิารจดัการตลาดมนัส�าปะหลงั ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลังในระบบน�้าหยด ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ และ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส�าปะหลัง

และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐

  ๑.๑.๔ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

   (๑) การให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 

    คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบ

การให้ความช่วยเหลอืด้านปัจจยัการผลติแก่ชาวไร่อ้อย 

ฤดกูารผลติปี ๒๕๕๘/๕๙ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 

จากภาวะภัยแล้งเป็นการชั่วคราว ในอัตราตันอ้อยละ 

๑๖๐ บาท จากปรมิาณอ้อยรวมทัง้สิน้ ๙๔.๐๔๗ ล้านตนั 

ค่าความหวานเฉลี่ยที่ ๑๑.๙๕ ซี.ซี.เอส. คิดเป็น

มูลค่าอ้อยที่ชาวไร่อ้อยได้รับรวมทั้งสิ้นประมาณ 

๑๕,๐๔๗ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน

อ้อยและน�้าตาลทราย ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนอ้อย

และน�้าตาลทรายกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ในวงเงิน ๑๕,๐๔๗,๕๒๖,๖๔๙.๙๒ บาท 

โดยธนาคารคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ ๔ ของ จ�านวน 

“ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต

แก่ชาวไร่อ้อยฤดูการผลิต

ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในอัตรา

ตันอ้อยละ ๑๖๐ บาท วงเงินรวม 

๑๕,๐๔๗ ล้านบาท”
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206 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เงินกู้ต่อปี โดยส�านักงานกองทุนอ้อยและน�า้ตาลทรายได้ด�าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต 

ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วจ�านวน ๖ ครั้ง รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๔,๕๘๖,๑๓๖.๕๙ บาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของวงเงินช่วยเหลือทั้งหมด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และก�ากับดูแลการจ่าย 

เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   (๒) โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

    คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบโครงการส่งเสรมิสนิเชือ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติอ้อย

อย่างครบวงจร โดยได้อนุมัติวงเงินกู้ปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว) เป็นระยะ

เวลา ๓ ปี โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชาวไร่อ้อยผู้กู้ช�าระในอัตราร้อยละ ๒ และก�าหนดระยะเวลาการช�าระคืน

เงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการ แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน�้าและการบริหาร

จัดการน�้าในไร่อ้อย ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๔ ปี และหากเป็นเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 

ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๖ ปี โดยมีโรงงานน�้าตาลเป็นผู้ค�้าประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการให้โอกาสแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้มากขึ้น  

โดยสามารถทีจ่ะพฒันาแหล่งน�า้และจดัท�าระบบบรหิารจดัการน�า้ในไร่อ้อยในรปูแบบต่าง ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 

ในแต่ละพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้มีการน�าเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการ 

ปลกูอ้อย การตดัอ้อย เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ส่งผลให้เพิม่ผลติภาพอ้อยและน�้าตาลทราย เกดิการเพิม่ผลผลติ ลดต้นทนุ และเกษตรกรชาวไร่อ้อยมรีายได้เพิม่ขึน้ 

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 

(สอน.) โรงงานน�้าตาล และ ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  

ส�าหรับประเภทของสินเชื่อโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า 

ในไร่อ้อย จ�านวนวงเงนิ ๕๐๐ ล้านบาท ๒) สนิเชือ่เพือ่ซือ้เครือ่งจกัรกลการเกษตร จ�านวนวงเงนิ ๒,๕๐๐ ล้านบาท 

รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว

   (๓) การดำาเนินการอนุญาตให้ตั้งและขยายโรงงานนำ้าตาลทราย

    กระทรวงอุตสาหกรรมโดย สอน. ได้ออกใบรับรองให้ตั้งและขยายโรงงาน 

น�้าตาลทรายเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยได้ออกใบรับรองให้ตั้งโรงงาน

น�้าตาลใหม่จ�านวน ๒๒ โรงงาน ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด จะมีก�าลังการผลิตรวม ๔๒๑,๐๐๐ ตันอ้อยต่อวัน และมี

วงเงนิลงทนุไม่ต�่ากว่า ๑๑๑,๐๐๐ ล้านบาท และออกใบรบัรองให้ขยายโรงงานน�้าตาลจ�านวน ๑๗ โรงงานในพืน้ที่ 

๑๔ จงัหวดั จะมกี�าลงัการผลติรวม ๒๓๖,๓๓๔ ตนัอ้อยต่อวนั และจะมวีงเงนิลงทนุไม่ต�่ากว่า ๔๒,๕๐๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้ ผลรวมจากการออกใบรับรองให้ตั้งและขยายโรงงานน�้าตาลทราย คาดว่าจะท�าให้มีเงินลงทุนโดยตรง 

รวม ๑๕๓,๕๐๐ ล้านบาท มีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นอีก ๕.๑๘ ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น ๕.๘ ล้านตัน  

และเกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย

  ๑.๑.๕ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนำ้ามัน 

   คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มมีมติเห็นชอบแนวทางด้านราคา

และการรับซื้อตามคุณภาพ การลักลอบน�าเข้าน�้ามันปาล์ม การบริหารจัดการสต็อกน�้ามันปาล์ม การจัดระบบ 

ซื้อขายผลปาล์มและน�้ามันปาล์ม และการตรวจสอบสต็อกน�้ามันปาล์มทั้งระบบ นอกจากนี้ ได้ออกประกาศ 

ราคาแนะน�า (เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) รับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ามันร้อยละ ๑๗ ราคาไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ 

๕.๔๐ บาท ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ต่ออัตราน�้ามันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑  

และก�าหนดให้โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มแสดงอัตราน�้ามันที่ผลิตได้ในวันล่าสุดควบคู่กับการแสดงราคารับซื้อ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   คณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น�้ามันแห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์ม

น�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ เพื่อจัดท�ากรอบ

แนวทางปฏิรูปปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ 

ระยะ ๒๐ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ครอบคลุม

ทั้งด ้านการผลิตและการตลาด โดยในเบื้องต ้น 

คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท�าแนวทางการด�าเนินการ

ตามยทุธศาสตร์การปฏริปูปาล์มน�้ามนัและน�า้มนัปาล์ม

ทั้งระบบเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น�้ามันแห่งชาติก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

  ๑.๑.๖ แก้ไขปัญหาราคาผลไม้

   ในปี ๒๕๕๘ มกีารจดักจิกรรม

รณรงค์บริโภคและเชื่อมโยงตลาดในจังหวัดต่าง ๆ  

เพื่อกระจายผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อีกทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อผลไม้ระหว่าง

เกษตรกรกับห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ส่วนในปี ๒๕๕๙ ได้ก�าหนดแผนการจัดการตลาดผลไม้ทั้งตลาดภายใน

ประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยให้ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัทัว่ประเทศตดิตามสถานการณ์ผลไม้ แก้ไขปัญหา 

และเตรยีมความพร้อมการกระจายผลผลติ เชือ่มโยงตลาดปลายทางไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ  อาท ิตลาดกลางผกัผลไม้ 

ศูนย์จ�าหน่าย Farm Outlet ห้างค้าปลีก Modern Trade ด่านชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจัดหา

สถานทีใ่ห้เกษตรกรน�าผลผลติมาจ�าหน่ายโดยตรง พร้อมส่งเสรมิการแปรรปู โดยจดัหาตลาดจ�าหน่ายผลไม้แปรรปู

ให้โรงงานแปรรูปที่รับซื้อผลไม้จากเกษตรกร และส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

  ๑.๑.๗ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

   (๑) พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม 

ความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี ้ด้านประมง ตรวจประเมนิมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ง 

สัตว์น�้า ๒๙,๔๒๒ ฟาร์ม โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ๒๘๘ โรง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 

๑๐๗,๘๓๙ ตัวอย ่าง ด ้านปศุสัตว ์  ตรวจวิ เคราะห ์คุณภาพสินค ้าปศุสัตว ์  ๓๖๙,๙๙๒ ตัวอย ่าง 

“ประกาศราคาแนะน�า

รับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ามัน

ร้อยละ ๑๗ ราคาไม่ต�่ากว่า 

กก. ละ ๕.๔๐ บาท ให้ปรับเพิ่ม

ราคารับซื้อไม่น้อยกว่า 

กก. ละ ๓๐ สตางค์ ต่ออัตรา

น�้ามันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

สถานประกอบการได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน ๕๕,๑๕๐ แห่ง คอมพาร์ทเมนต ์

ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ๕๙ คอมพาร์ทเมนต์ รวมทั้งตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ ์

มาตรฐานฮาลาล ๓๐๙ แห่ง และตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าปศสุตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๗๓๑ ตวัอย่าง 

ด้านพืช ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP (Good Agriculture Practice) ๗๙,๗๓๓ แปลง  

ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูปในระบบ GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/Hazard 

Analysis and Critical Control Point) ๖๔๒ โรงงาน ซึ่งผ่านการรับรอง ๓๓๐ โรง ตรวจสอบแหล่งผลิต 

เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ ๒,๒๐๒ แปลง ตรวจรับรองตามมาตรฐานปัจจัยการผลิต 

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร ๓๐๙,๙๕๑ ตัวอย่าง ๑๑๒,๐๖๒ ราย ๔๕๗,๘๑๒ ฉบับ หม่อนไหม 

ตรวจรบัรองมาตรฐานผ้าไหมไทย (ตรานกยงูพระราชทาน) ๗๗,๗๙๕ เมตร ข้าว ตรวจสอบรบัรองระบบการผลติข้าว 

GAP รายเดี่ยว ๔๑,๖๗๙ แปลง แบบกลุ่ม ๑๑๙ แปลง และตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว (GMP) ๗ โรง 

ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงานตาม

มาตรฐานสากลตรวจติดตามห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ลงนามการจัดท�า 

ข้อตกลงการยอมรบัความเท่าเทยีมด้านการรบัรองระบบงาน (Multilateral Recognition Arrangement: MLA) 

ขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management System: FSMS)  

จากองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) 

พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐานอาเซียน โดยไทยเป็นผู้น�าในการก�าหนดมาตรฐาน ขณะนี้ 

อาเซียนมีมาตรฐานสินค้าเกษตร ๓๘ ชนิด ได้แก่ มาตรฐานผลไม้ ๑๘ มาตรฐาน ผัก ๑๓ มาตรฐาน และพืชอื่น ๆ  

(มะม่วงหิมพานต์และเมล็ดกาแฟ) ๒ มาตรฐาน ปศุสัตว์ ๔ มาตรฐาน ขณะนี้ได้เร่งปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ทัง้ด้านพชื ประมง และปศสุตัว์ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกบั ASEAN รวมทัง้ร่วมประชมุ/เจรจาเพือ่ก�าหนดมาตรฐาน

ระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อไทยมากที่สุดหรือลดผลกระทบต่อไทยให้เหลือน้อยที่สุด ๓๐ ครั้ง  

    นอกจากนี้ เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๗ เรื่อง โดยประกาศเป็นมาตรฐาน

บงัคบั ๑ เรือ่ง คอื หลกัปฏบิตัสิ�าหรบัการผลติเชือ้เหด็ และมาตรฐานทัว่ไป ๖ เรือ่ง อาท ิการจดักลุม่สนิค้าเกษตร 

ด้านพืช GAP ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเป็ดพันธุ์ และแนวปฏิบัติในการใช ้

มาตรฐาน การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน

   (๒) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้านพืช ผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด/ 

หลกั/ขยาย เพือ่ให้เกษตรกรได้ใช้พนัธุด์แีละปัจจยัการผลติทีม่คีณุภาพ ๕๐ ชนดิ แบ่งเป็น พชืไร่ ๑๒ ชนดิ มพีนัธุพ์ชื 

ที่กระจายไปสู่เกษตรกร เป็นเมล็ดพันธุ์ ๑,๒๖๕.๘๙ ตัน และท่อนพันธุ์ ๓๑,๑๖๘,๓๒๐ ท่อน สนับสนุนพื้นที่

ปลูกได้ ๑๕๗,๕๓๐.๓๑ ไร่ พืชสวน ๒๔ ชนิด มีพันธุ์พืชที่กระจายไปสู่เกษตรกร เป็นต้นพันธุ์ ๑,๐๙๔,๐๕๘ ต้น 

เมล็ดพันธุ์ ๑,๕๗๖ กิโลกรัม เมล็ดงอก ๘๘๕,๖๔๐ เมล็ด ผลพันธุ์ ๙๔,๗๕๓ ผล และหน่อพันธุ์ ๒๔๙,๔๕๘ หน่อ 

ปัจจยัการผลติ ๑๔ ชนดิ มกีารจ�าหน่ายไปสูเ่กษตรกร ประกอบด้วย กลุม่ผลติภณัฑ์ชวีนิทรย์ีป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื 

อาทิ หัวเชื้อไส้เดือนฝอย ๖,๕๐๘ ซอง เหยื่อหนูโปรโตชัว ๖๓,๖๖๕ ก้อน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ อาทิ เชื้อไรโซเบียม 

๒๒,๐๗๕.๘๐ กโิลกรมั หวัเชือ้จลุนิทรย์ี ๑๑,๘๖๔.๑๕ กโิลกรมั กลุม่ชดุตรวจสอบเชือ้จลุนิทรย์ี อาท ิชดุตรวจสอบ  

Alflatoxin test kit ๔๒๕ ชุด กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ อาทิ ตาส้มปลอดโรค ๒๓,๔๘๐ ตา และกลุ่มแมลงก�าจัด

ศัตรูพืช อาทิ แตนเบียน (หนอนกออ้อย) ๖.๑๒ ล้านตัว หนอนหัวด�ามะพร้าว ๕๙,๔๒๖ ตัว ข้าว ผลิตเมล็ด

พันธุ์ชั้นขยาย/จ�าหน่าย จ�านวน ๖๑,๑๖๓.๖๐ ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก รวม ๒,๕๙๕ ตัน  

หม่อนไหม ผลิตกิ่งช�าหม่อน ๑,๖๘๘,๔๗๖ ต้น ผลิตต้นพันธุ์หม่อนในถุงช�า ๒๓๓,๕๒๙ ถุง ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 

๑๑๗,๔๒๑ แผ่น บริการปัจจัยการผลิต (พันธุ์หม่อน/ไข่ไหม/ไม้ย้อมสี/วัสดุย้อมสี) ให้เกษตรกร ๑๓,๖๗๘ ราย 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ผลิตไข่ไหมอีรี่ จ�านวน ๑,๐๘๕ แผ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม ๒,๖๘๐ แผ่น และดูแลแปลงหม่อน 

๑๐๐ ไร่ ด้านปศุสัตว ์สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ ๒.๑๖ ล้านตัว พืชอาหารสัตว์ ๖๔,๗๔๕ ตัน และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ 

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง ๕๕๑ สายพันธุ์

    นอกจากนี้ ได้แนะน�า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ จ�านวน ๘๙ แห่ง  

ซึง่รวบรวมเมลด็พนัธุข้์าวและถัว่เหลอืงพนัธุด์ไีด้ ๓๑,๙๑๓.๙๔ ตนั จดักจิกรรมสร้างเครอืข่ายกลุม่ผลติเมลด็พนัธุ์

คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ๑๐๑ ครั้ง ๓,๔๘๒ ราย

  ๑.๑.๘ จัดตลาดเกษตรกร/สินค้าสำาหรับเกษตรกร มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่

โครงการตลาดเกษตรกร เพื่อสร้างศักยภาพด้านการตลาดให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร พัฒนาสินค้า

ในตลาดเกษตรกรสู่ระดับสินค้าพรีเมี่ยม และเกิดโครงการลักษณะ Corporate Social Responsibility 

(CSR) ระดับภาคเอกชนกับตลาดเกษตรกรในพื้นที่ มูลค่าการจ�าหน่าย ๔.๗๘ ล้านบาท มีเกษตรกรเข้ามา 

ใช้บริการ ๑๑,๘๓๙ ราย โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพื้นที่ ในพื้นที่ส�านักงาน อ.ต.ก. พื้นที่ต่าง ๆ  

๑๒ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐,๗๑๒ ราย มูลค่าการจ�าหน่าย ๑๖.๗๓ ล้านบาท จัดตั้งศูนย์บริการ

ด ้านกล ้วยไม ้ เพื่อเป ็นสถานที่และศูนย ์กลาง 

การประสานงาน บรกิารความรูแ้ละข้อมลูด้านการตลาด 

ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและ

ประชาชนทั่วไป โดยได้จัดตลาดกล้วยไม้คุณภาพ 

๗ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐๘ ราย  

ยอดจ�าหน่าย ๓.๔๓ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังได้ด�าเนินการ 

ในส่วนของตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก

ส�าหรับประชาชนในฐานะผู ้ซื้อด้วย รายละเอียด 

ผลการด�าเนนิการในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นนโยบายข้อ ๖  

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๒  

การดแูลรกัษาเสถยีรภาพราคาและลดภาระค่าครองชพี 

ประชาชน

  ๑.๑.๙ จัดที่ดินทำากินให้เกษตรกร 

   ได้จัดที่ดินท�ากิน (สอบสวนสิทธิ) จ�านวน ๔๔,๑๙๔ ราย ๕๐๙,๒๒๐ ไร่ จัดที่ดินชุมชน

(สอบสวนสิทธิ) ๒,๕๗๙ ชุมชน ๑๗,๒๘๖ ราย ๑๑,๒๖๔ ไร่ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน  

๙,๓๕๓,๕๖๒ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินทำากิน (กสน. ๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์  

ทีแ่สดงความประสงค์จ�านวน ๑,๓๐๒ ราย พืน้ที ่๑๐,๗๓๘ ไร่ และออกหนงัสอืแสดงการทำาประโยชน์ (กสน. ๕)  

ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จ�านวน ๑,๓๓๕ ราย พื้นที่ ๑๕,๘๙๖ ไร่ 

   ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู ่ในการแก้ไข 

ปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ ข้อ ๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้า 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ

  ๑.๑.๑๐ ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยด�าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

เบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสีระยะที่ ๓ จ�านวน ๔๒.๔๓ ล้านไร่ ปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่ดินเปรี้ยว 

ดินเค็มภาคใต้ และดินกรด จ�านวน ๑๙๓,๓๐๐ ไร่ ฟื ้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�า้บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ�านวน ๑,๐๑๑,๐๐๙.๖๒ ไร่  

“โครงการตลาดสินค้าเกษตร

คุณภาพระดับพื้นที่ใน อ.ต.ก. ๑๒ ครั้ง 

มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐,๗๑๒ ราย 

มูลค่าการจ�าหน่าย 

๑๖.๗๓ ล้านบาท”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

พัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า  

และพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ�านวน ๑๒,๓๘๑.๘๕ ไร่ รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โดยจัดท�า 

ระบบอนุรักษ์ดินและน�้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนและการรณรงค์ไถกลบตอซัง 

เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๖,๐๗๕ ไร่ และสร้างนิคมการเกษตร โดยการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  

และปรับปรุงบ�ารุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตรในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ๓๕,๘๐๐ ไร่

  ๑.๑.๑๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมและสนับสนุน 

การด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๓,๕๕๒ แห่งสามารถปิดบัญชีได้ภายใน ๓๐ วัน จ�านวน 

๘,๘๔๓ แห่ง สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน ๑๕๐ วัน ๘,๑๖๑ แห่ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ๕.๔๘ ล้านราย พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ๔๓,๗๘๑ ราย  

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ๑๑,๒๒๗ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

สร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชนและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ๑๔,๙๑๒ ราย สร้างมาตรฐานการบัญช ี

แก่วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๓๘๕ แห่ง ให้ความรู้และปรึกษาแนะนำา ด้านบริหารจัดการทางการเงินและการบัญช ี

แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้จัดการหรือคณะกรรมการสหกรณ์ ๒,๔๗๗ แห่ง ๓,๒๕๐ คน  

 ๑.๒ การแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

  ๑.๒.๑ แก้ปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สิน 

รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท มีระยะเวลา

ด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่ ธ.ก.ส. ส�ารวจ ณ วันที่ ๓๑ 

มกราคม ๒๕๕๘ มีรายละเอียดและผลการด�าเนินงาน ดังนี้

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย การดำาเนินการ ผลการดำาเนินการ

โครงการ
ปลดเปลื้องหนี้สิน

เกษตรกรรายย่อย
ที่ไม่มีศักยภาพหรือ
มีเหตุผิดปกติ จนไม่
สามารถประกอบ
อาชีพได้ ประมาณ 
๒๘,๐๐๐ ราย 
หนี้สินประมาณ 
๔,๐๐๐ ล้านบาท

ธ.ก.ส. พิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อยโดยการจ�าหน่ายหนี้เงินกู ้
ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญตาม
หลักเกณฑ์การจ�าหน่ายหนี้ของ ธ.ก.ส.

ปิดโครงการ 
ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
และด�าเนินการ
ปลดเปลื้องหนี้แล้ว 
จ�านวน ๒๘,๖๔๓ ราย 
รวมวงเงิน 
๒,๒๘๙.๘๖ ล้านบาท
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย การดำาเนินการ ผลการดำาเนินการ

โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

เกษตรกรรายย่อยที่มี
ศักยภาพต�่าที่ประเมิน
ศักยภาพแล้วยังมี
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพแต่มี
ปัญหาในการช�าระหนี้ 
จากเหตุสุจริตจ�าเป็น
และเป็นภาระหนัก 
ประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ 
ราย หนี้สินประมาณ 
๔๘,๐๐๐ ล้านบาท

• ธ.ก.ส. ด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ตามศักยภาพ โดยให้ผ่อนช�าระต้นเงิน
ตามงวดหรือระยะเวลาที่ตกลงกัน
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เว้นแต่มีความจ�าเป็น
อาจก�าหนดให้ช�าระไม่เกิน ๑๕ ปี โดย
ไม่ต้องช�าระต้นเงินเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับโครงสร้าง
หนี้ในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.
• เมื่อเกษตรกรช�าระหนี้เงินต้น พร้อม
ดอกเบี้ยได้ตามงวดการช�าระที่ก�าหนด 
ธ.ก.ส. จะยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ย
ที่พักไว้ทั้งจ�านวน ส�าหรับดอกเบี้ยเงินกู ้
ทีป่รบัโครงสร้างแล้ว ธ.ก.ส. จะรบัภาระ
ดอกเบีย้บางส่วนแทนเกษตรกร พร้อมทัง้
สนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่เกษตรกร
ตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
การเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม 
วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.

ปิดโครงการ 
ณ ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙
และด�าเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
จ�านวน ๒๕๗,๗๔๘ ราย 
รวมวงเงิน 
๔๒,๑๐๕.๑๗ ล้านบาท

โครงการขยายเวลา
ชำาระหน้ี 

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

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

ปิดโครงการ 
ณ ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙ 
และด�าเนินการขยาย
เวลาช�าระหนี้ให้กับ
ลูกค้าแล้ว จ�านวน 
๔๕๕,๖๕๑ ราย 
รวมวงเงินสินเชื่อ 
๖๓,๗๖๖.๘๗ ล้านบาท
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212 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย การดำาเนินการ ผลการดำาเนินการ

มาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๙)

ผู้มีรายได้น้อยที่ร่วม
โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
ประมาณ ๒.๘๕ 
ล้านคน วงเงิน 
๖,๕๔๐ ล้านบาท

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

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

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

ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ 
๑) โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้
เกษตรกรรายย่อย (เกษตรกรเสียชีวิต 
พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
วงเงินหนี้สิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท)
๒) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร 
(อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และ/หรือเป็นลูกค้า 
ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ลดดอกเบี้ย
เหลือร้อยละ ๕๐-๘๐)
๓) โครงการช�าระดีมีคืนแก่เกษตรกร
ที่ไม่มีปัญหาการช�าระหนี้ (คืนดอกเบี้ย
ที่ลูกค้าส่งช�าระระหว่าง ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ในอัตราร้อยละ ๓๐ 
ของจ�านวนดอกเบี้ยที่ช�าระ)

  ๑.๒.๒ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   (๑) ชดเชยดอกเบีย้ให้สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร เพือ่บรรเทาภาระหนีส้นิของสมาชกิ

สหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกรทีเ่ป็นกลุม่ผูม้รีายได้น้อยและมปัีญหาการส่งช�าระหนี ้โดยหนีป้กตจ่ิายชดเชยดอกเบีย้

ให้ร้อยละ ๓ จ�านวน ๓ ปี และหนี้ค้างช�าระจ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๔ จ�านวน ๓ ปี และจ่ายเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่สมาชิก ขณะนี้เบิกเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกรแล้ว ๑๔๔,๑๑๔ ราย วงเงิน ๓๑๑.๗๘ 

ล้านบาท

   (๒) การจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยช�าระหนี้แทนเกษตรกร ๔๐ ราย วงเงิน ๒๐  

ล้านบาท จ่ายเงินซื้อทรัพย์คืนให้กับเกษตรกร ๙ ราย ๕.๗๒ ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร จ�านวน ๑,๘๗๐ โครงการ วงเงิน ๖๙.๔๐ ล้านบาท

   (๓) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู ้ยืมแก่เกษตรกรผู ้ยากจน อนุมัติเงินกู ้ให้แก่

เกษตรกรและผู้ยากจน จ�านวน ๑,๘๙๑ ราย วงเงิน ๖๖๐.๗๖ ล้านบาท จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน  

๙,๒๕๓-๒-๗๙ ไร่
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๔) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำาหน่ายหนี้เป็นศูนย์ในกองทุน

หรอืเงนิทนุในกำากบัดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนีส้นิโครงการส่งเสรมิหรอืสงเคราะห์ของรฐั 

ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเกษตรกร โดยจ�าหน่ายหนี้เป็นสูญจาก ๑๒ แหล่งเงิน ซึ่งมีเกษตรกร/

องค์กรเกษตรกร รวม ๒๗,๗๗๐ ราย/แห่ง รวมเป็นเงนิจ�านวน ๔,๕๕๖ ล้านบาทและได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาจ�าหน่ายหนี้สูญรวม ๑๐ หลักเกณฑ์ ขณะนี้ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายหนี้สูญตามขั้นตอน จ�านวน ๑๐,๘๘๖ 

ราย/แห่ง วงเงิน ๑,๐๙๕ ล้านบาท

   (๕) แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตร (หนี้นอกระบบ) โดยใช้กลไกกองทุนหมุนเวียน 

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

การดำาเนินการ จำานวน (ราย) มูลหนี้ (ล้านบาท)

๑)  ด�าเนินการไกล่เกลี่ยเกษตรกรที่ยื่นค�าร้อง ๑๐๖,๕๐๘ ๑๖,๙๔๗.๓๙

๒)  เจรจาส�าเร็จ ๖๕,๗๗๙ ๑๐,๕๓๓.๗๙

๓) เจรจาไม่ส�าเร็จ ๔๐,๗๒๙ ๖,๔๑๓.๕๙

๔) อนุมัติปลดเปลื้องหนี้สิน ๗๔๑ ๑๙๕.๘๔

 ๑.๓ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า

เกษตร

  ๑.๓.๑ ส ่งเสริมระบบการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ส ่งเสริมให ้เกษตรกรรายย่อย 

รวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการร่วมกันทั้งด้านการผลิต  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ท�าให้เกิด 

เศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยมีผู ้จัดการแปลงท�าหน้าที่ 

ในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า 

เกษตร ด้วยการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต 

(Economy of Scale) ท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง สามารถน�าเทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตร 

มาใช้อย่างคุ้มค่า สร้างอ�านาจการต่อรองของเกษตรกรจากการบริหารจัดการร่วมกันตลอดกระบวนการผลิต 

และโซ่อปุทาน ตัง้แต่การจดัหาปัจจยัการผลติ การแปรรปู/เพิม่มลูค่าและการขายผลผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพ 

การผลติโดยการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าและเชือ่มโยงการตลาด ทัง้นี ้จากพืน้ทีเ่ป้าหมายรวม ๖๕๐ แปลง 

ได้ดำาเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว ๕๙๖ แปลง พื้นที่ ๑.๔๗ ล้านไร่ เกษตรกร 

๙๓,๒๖๐ ราย แบ่งเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบ ๗๖ แปลง แปลงใหญ่ทั่วไป ๔๗๗ แปลง แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตร 

สมัยใหม่ ๔๓ แปลง โดยผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จ�านวน 

๕๖๔ แปลง ประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ๓๒ ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ๓๗๐ แปลง พืชไร่ ๗๐ แปลง ไม้ยืนต้น ๒๐ แปลง 

ผัก/สมุนไพร ๑๘ แปลง ไม้ผล ๔๙ แปลง หม่อนไหม ๓ แปลง กล้วยไม้ ๑ แปลง ด้านปศุสัตว์ ๒๒ แปลง  

ด้านประมง ๑๑ แปลง นอกจากนัน้ยงัได้จดัท�าแผนการผลติและการตลาดข้าวครบวงจร โดยบรูณาการการท�างาน

ระหว่างหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านกลไกประชารัฐ และวางแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตให้

เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดีและเพื่อให้ความมั่นใจก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดจึงประสานเชื่อมโยงกลุ่ม

“ส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ๕๙๖ แปลง 

จากพื้นที่เป้าหมาย ๖๕๐ แปลง”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ในพื้นที่ จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายข้าวกัน

ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต โดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปในราคาน�าตลาดประมาณตันละ ๒๐๐ บาท 

ขึ้นไปตามชนิดและคุณภาพข้าว ใน ๒๔๑ แปลง ใน ๖๖ จังหวัด รวมทั้งระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ 

ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกร อกีทัง้การลงนามบนัทกึข้อตกลงดงักล่าวจะจงูใจให้เกษตรกร

ผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานที่ก�าหนด ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าว

นาแปลงใหญ่ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวพร้อมกันทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

   ในส่วนการสนับสนุนสินเชื่อ 

ให้เกษตรกร คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ 

สนบัสนนุสนิเชือ่ให้กลุม่ชาวนาผูผ้ลติข้าวแบบแปลงใหญ่ 

ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 

๒,๑๓๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท�านา  

ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๓.๕๑ ต่อปี ซึง่รฐัจะจ่ายดอกเบีย้ 

ให้ร้อยละ ๓.๕๐ และเกษตรกรจ่ายร้อยละ ๐.๐๑ ก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินกู ้ไม่เกิน ๑๒ เดือน  

โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (จ่ายเงินกู ้ถึงตุลาคม ๒๕๕๙)  

ขณะนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเห็นชอบแล้ว จ�านวน ๑๒ แปลง ส่งข้อมูลให้ 

ธ.ก.ส. แล้ว ๒ แปลง และ ธ.ก.ส. จ่ายเงินแล้ว ๑ แปลง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย ธ.ก.ส. จะสนบัสนนุสนิเชือ่วงเงนิ ๓,๒๕๐ ล้านบาท เพือ่สนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ 

ให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ในการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน และเป็นเงนิทนุในการบรหิารจดัการด้านการผลติและการตลาด วงเงนิกูก้ลุม่ละไม่เกนิ ๕ ล้านบาท  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๑ ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑  

ก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้ไม่เกิน ๓ ปี โดยเริ่มโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

  ๑.๓.๒ โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกร

ต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้มีความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร 

ปัจจัยการผลิตและการตลาด เป้าหมายอ�าเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ ปัจจุบันท�าการวิเคราะห์

ศักยภาพแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ จัดหาครูบัญชีประจ�าศูนย์ ๘๖๕ ราย ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๔๒,๐๕๔ ครั้ง ให้บริการ 

ด้านการเกษตร ๔๐,๒๐๐ ครั้ง อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๒๑,๖๒๙ ครั้ง ขยายองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

๑๘,๖๐๒ ราย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๕๑๐ ศูนย์  

๒,๙๕๖ ครั้ง
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๓ ดำาเนินการจัดทำา Agri Map

   จัดท�าแผนที่ส�าหรับบริหาร

จัดการเกษตรไทย โดยมีข้อมูลขอบเขตการปกครอง  

การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก

พืชเศรษฐกิจส�าคัญในจังหวัด พืชทดแทนส�าหรับปลูก 

ในพื้นที่ แหล่งน�้าทั้งผิวดินและใต้ดิน แผนการพัฒนา

แหล่งน�้าระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เขตความเหมาะสม

ส�าหรับการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืดและกุ้งทะเล โรงงาน

อตุสาหกรรมและแหล่งรบัซือ้ และลกัษณะการถอืครอง 

ที่ดินการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้บริหารจัดการ

สินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

อนาคตในมิติของอุปสงค์และอุปทาน โดยมีแผนที่  

๒ ระดบั คอื ระดบัจงัหวดั (นโยบายและการขบัเคลือ่น)  

และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ปฏิบัติการ) ปัจจุบันสามารถเรียกดูข้อมูล 

Agri Map ได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่  

และเริ่มพื้นที่น�าร่อง ๓ จังหวัดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่

การเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ 

จังหวัดอุทัยธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์

  ๑.๓.๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐   

โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๒๕ 

กิโลกรัม น�าไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่  เป้าหมายในแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ๒๓ จังหวัด จ�านวน ๑,๒๘๐ 

หมูบ้่าน ๖๔,๐๐๐ ครวัเรอืน พืน้ที ่๖๔๐,๐๐๐ ไร่ ขณะนีม้เีกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ๒๑ จงัหวดั ศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว 

ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์แล้ว ๗,๘๕๗.๐๕ ตัน เกษตรกร ๗๑,๒๗๒ ราย พื้นที่ ๖๓๗,๙๖๒ ไร่

  ๑.๓.๕ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐  

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืช 

ทีห่ลากหลายตามความต้องการของเกษตรกร รายละไม่เกนิ ๕ ไร่ เพือ่ให้เกษตรกรทีส่มคัรใจเข้าร่วมการปรบัเปลีย่น

การปลูกข้าวได้มีโอกาสเรียนรู้ในกิจกรรมทางเลือก และมีรายได้ระหว่างการลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง  

เป้าหมายเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในพืน้ที ่๒๒ จงัหวดัลุม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๖๐,๐๐๐ ครวัเรอืน พืน้ที ่๓๐๐,๐๐๐ ไร่ 

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจดัท�าบญัชรีายชือ่ชาวนาผูป้ลกูข้าวนาปรงั ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ให้จงัหวดัตดิประกาศและด�าเนนิการ 

จัดเวทีชุมชน ประชาคม และรับสมัครชาวนา 

  ๑.๓.๖ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบนำ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

เพื่อสร้างโอกาสในการท�าเกษตรกรรม สร้างระบบการเกษตรแบบบริหารจัดการ มีแหล่งน�้าในฟาร์ม เพื่อลด 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าโดยมีเป้าหมายสนับสนุนเกษตรกร ๖,๐๐๐ ราย ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้

ได้เปิดให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรยื่นความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกสถาบันเกษตรกรประสงค์

ขอรับการสนับสนุน จ�านวน ๔๘๖ แห่ง แยกเป็น เกษตรกรขอรับการขุดสระ ๘,๘๘๐ ราย และเจาะบ่อบาดาล 

๑๓,๖๒๓ ราย 

“จัดท�าแผนที่ส�าหรับบริหาร

จัดการเกษตรไทย 

(Agri Map) สามารถเรียกดู

ข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์

เคลื่อนที่ โดยเริ่มน�าร่อง ๓ จังหวัด 

ได้แก่ อุทัยธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๓.๗ โครงการช่วยชาวนาที่อยู่ใน 

พื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำาอาชีพอื่น ได้แก่ 

สนับสนุนให้เลี้ยงกระบือ รายละ ๕ ตัว และปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน

รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงโคเนื้อ รายละ ๕ ตัว 

และเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว ์

แทนรายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงแพะ รายละ 

๓๒ ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม 

มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ ๕ ไร่ สนับสนุน

ให้ทำานาหญ้า โดยให้เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลกูข้าว มาปลกูพชือาหารสตัว์ทดแทนและจ�าหน่ายในเชงิการค้ารายละ 

๕ ไร่ สนับสนุนให้ทำาเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ (ปรับปรุงพื้นที่  

สร้างระบบน�า้ และปัจจยัการผลติ) ค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรบัเปลีย่นพืน้ที ่โดย ธ.ก.ส. จะสนบัสนนุสนิเชือ่วงเงนิ 

๑๐,๖๘๖ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายเองร้อยละ ๒ 

  ๑.๓.๘ พัฒนาการผลิตสินค้าประมง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ ้งทะเลครบวงจร  

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเล ๓,๗๖๓ ตัวอย่าง ผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตรกร 

๔๒,๒๓๘ ขวด/ซอง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง บ�าบัดแปลงหอยด้วยจุลินทรีย์ ๓,๐๐๕ ไร่  

ท�าความสะอาดพื้นที่แปลงพ่อแม่พันธุ ์ ๔๐๐ ไร่ รวมทั้งอบรมเกษตรกรผู ้เลี้ยงหอยแครง ๑๒๐ ราย  

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร โดยฝึกอบรมเกษตรกร ๙๐๐ ราย และผลิตปลานิล

พันธุ์ดี ๙๐๐,๐๐๐ ตัว จัดตั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลานิล  ๔ กลุ่ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มปลานิล ๙๐๐ ฟาร์ม  

รวมทั้งรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO/IEC 17065 ๑ ระบบ และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์

สัตว์น�้าอินทรีย์ ISO/IEC 17065  ๒๘ ฟาร์ม อบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  ๒๗๙ ราย

   นอกจากนี ้ได้ส�ารวจและประเมนิศกัยภาพการผลติปลาสวยงามในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙  

และรวบรวมข้อมูลการน�าเข้า-ส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม ๒๕๗ ราย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต 

สัตว์น�้าปลาสวยงาม เพื่อการส่งออกให้ได้มาตรฐานตรวจรับรองฟาร์ม ๔๔ ราย อบรมเกี่ยวกับธุรกิจปลาสวยงาม 

๔๙๒ ราย 

  ๑.๓.๙ เตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู ่เกษตรกร ๔.๐ โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริม

สินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยที่ติดกับดักการขายสินค้าเกษตรเป็นสินค้าโภคภัณฑ์  

(Commodity) และตลาดโลกมกีารแข่งขนัสงู ท�าให้ราคาสนิค้าเกษตรต�า่ อกีทัง้จะผลกัดนัสนิค้านวตักรรมเกษตร

แปรรูปขั้นสูงของไทยออกสู่ตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน�้า โดยจะน�าร่องสินค้าข้าว 

ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๖๐ และจะขยายไปยังพืชเกษตรอื่น ๆ ที่ส�าคัญ อาทิ มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน  

โดยตั้งเป้าหมายผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย ๑๐ รายการ  และมีมูลค่าการค้าไม่ต�่ากว่า 

๒ หมืน่ล้านบาท ภายใน ๕ ปี รวมทัง้ได้วางแนวทางการพฒันาเกษตรกรนอกจากจะเน้นประสทิธภิาพการผลติแล้ว 

ยังสามารถตัดสินใจท�าการผลิตและท�าการค้าอย่างชาญฉลาด (Smart Farmers) อีกด้วย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   นอกจากนี ้เพือ่ให้เกษตรกรรายย่อยได้รบัความเป็นธรรมในการขายผลติผลแก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจทางการเกษตร คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. .... ซึง่เป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ไม่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรมอี�านาจต่อรอง

มากกว่าเกษตรกรรายย่อย ส่งผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางด้านรายได้และได้รบัการถ่ายทอดความรูอ้นัจ�าเป็น  

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

 ๑.๔ การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  ๑.๔.๑ มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

   สนับสนุนเงินทุนต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับ

ดีมาก (A) หรือระดับดี (B) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๕๙,๘๗๔ แห่ง ซึ่งกระทรวงการคลังโดยความร่วมมือกับธนาคาร

ออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือธนาคารละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  

ระยะเวลาการสนบัสนนุ ๒ ปี เพือ่ให้กองทนุหมูบ้่านฯ กูย้มืเป็นเงนิทนุต่อยอดส�าหรบัให้สมาชกิกูย้มืเพือ่การลงทนุ  

การสร้างรายได้ การใช้จ่ายในยามจ�าเป็นฉุกเฉิน  

การแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ ในอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิ 

ร้อยละ ๕ ต่อปี และมีระยะเวลาการกู ้ยืมไม่เกิน 

๕ ปี ทั้งนี้ วงเงินการกู้ยืมส�าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ  

แต่ละแห่งให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ 

แต่ไม่เกินข้อก�าหนดของสถาบันการเงิน 

  ๑.๔.๒ โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

   สนบัสนนุเงนิทนุให้แก่กองทนุ 

หมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�านวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน 

ผ่านส�านกังานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิ(สทบ.) กองทนุละไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงนิรวม 

๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ใช้ในการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานในชมุชน เช่น ยุง้ฉางชมุชน โรงตากพชืผลทางการเกษตร 

โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจ�าชุมชน การจัดท�าแหล่งเก็บน�้าชุมชน และเครื่องจักรส�าหรับแปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตร รวมทัง้ เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมอืน่  ๆ ทีช่มุชนเหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิศกัยภาพในการประกอบอาชพี 

และความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น การด�าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ให้เป็นไป 

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก�าหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

กทบ. อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการแล้ว จ�านวน ๖๑,๓๒๘ กองทุน เป็นเงินรวม ๓๐,๕๙๒ ล้านบาท 

โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว ๒๒,๙๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๓๘ ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ

การขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณและด�าเนินการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการ

ด�าเนินโครงการฯ ในวงเงินที่เหลือ (๒,๕๙๐.๗๙ ล้านบาท) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ๑.๔.๓ โครงการยกระดบัศกัยภาพหมูบ้่านเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารฐั

   สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านภายในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (หมู่บ้านละ 

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีก�าหนดห้วงเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดโครงการ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) โครงการที่หมู่บ้านเสนอด�าเนินการ

ด้าน จำานวนโครงการที่เสนอ งบประมาณ (ล้านบาท)

เศรษฐกิจ ๔,๓๕๕ ๗๒๖.๗๒ (ร้อยละ ๔.๘๗)

สังคม ๑,๒๐๒ ๑๙๑.๗๘ (ร้อยละ ๑.๒๙)

สาธารณประโยชน์ ๗๙,๘๔๐ ๑๓,๙๘๓.๒๘ (ร้อยละ ๙๓.๘๔)

รวม ๘๕,๓๙๗ ๑๔,๙๐๑.๗๘

“จัดท�าโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนว

ประชารัฐ จ�านวน ๖๑,๓๒๘ กองทุน 

เป็นเงิน ๓๐,๕๙๒ ล้านบาท”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) โครงการที่หมู่บ้านด�าเนินการแล้วเสร็จ

การดำาเนินโครงการ จำานวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)

แล้วเสร็จ ๘๕,๓๙๓ (ร้อยละ ๙๙.๙๙) ๑๔,๘๘๘.๕๖ (ร้อยละ ๙๙.๙๑)

ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด ๔ (ร้อยละ ๐.๐๑) ๘๐๐.๐๐ (ร้อยละ ๐.๐๙)

  ๑.๔.๔  โครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

   โครงการนี้ถือเป็นความริเริ่มของภาครัฐ เอกชน และชุมชนบ้านดอนชี เป็นการสานพลัง

ประชารฐัในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัในระดบัพืน้ที ่โดยสมาคมผูส่้งออกข้าวไทย 

ด�าเนนิการก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ ขนาด ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๗๓ เมตร พร้อมหวัจ่ายน�า้เชือ่มต่อกบัคลองส่งน�า้ 

ทีม่อียูเ่ดมิ รวมทัง้ซ่อมแซมปรบัปรงุสถานสีบูน�า้และท่อส่งน�า้ต้นทางของเดมิทีอ่ยูใ่นสภาพเก่าและช�ารดุให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิเนื่องจากบ้านดอนชีเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ ์

ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และการปลูกพืช

หลังนา อีกทั้งประสานบริษัทรับซื้อผลผลิตเพื่อลงนามบันทึกความตกลงซื้อขายกับเกษตรกรตามจ�านวนที่ผลิต

ได้ในราคาน�าตลาด

 ๑.๕ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด

  ด�าเนินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและสร้างโอกาสในการขายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการเชื่อมโยงสินค้า

จากแหล่งผลิตกระจายไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

  ๑.๕.๑ โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) 

   ด�าเนนิการส่งเสรมิและพฒันาตลาดชมุชนทีม่อีตัลกัษณ์สะท้อน วถิชีมุชน และให้เกษตรกร 

วสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการ SMEs น�าสนิค้าในพืน้ทีม่าจ�าหน่ายให้ประชาชนโดยตรงเพือ่กระตุน้ระบบเศรษฐกจิ  

และสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิท้องถิน่ (Local Economy)  ภายใต้ชือ่ “ตลาดต้องชม” รวม ๕๘ แห่ง ในพืน้ที ่

๕๘ จังหวัด โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐-๓๐ 

มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐ ล้านบาท ทั้งมีเป้าหมายจะด�าเนินการให้ครบ ๗๗ จังหวัดในปี ๒๕๕๙

  ๑.๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำาหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlets) 

   ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlets) แห่งใหม่เพิ่ม ๘ แห่ง 

รวมเป็น ๓๒ แห่ง ใน ๒๑ จังหวัด (จากเดิม ๒๔ แห่ง)  รวมทั้งจัดอบรมการจัดท�าแผนพัฒนาศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

เกษตรชุมชน (Farm Outlets) ต้นแบบ และอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของตลาด นอกจากนี้ ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศูนย์สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) 

จ�านวน ๔ แห่ง ณ จังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์  เพื่อเชื่อมโยงตลาดค้าเกษตรอินทรีย์ 

และผลติภณัฑ์แปรรปูอนิทรย์ี มาจ�าหน่ายในงานต่าง ๆ  รวมทัง้ ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกบัภาค ี๒๐ หน่วยงาน 

เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ีและบรูณาการร่วมกนั อาท ิการจดัให้มศีนูย์รวบรวมและจ�าหน่ายสนิค้า

อินทรีย์ หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) 

  ๑.๕.๓ ส่งเสริมการซื้อขายในระบบข้อตกลง  

   ด�าเนินการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้รับซื้อ โดยจัดท�าสัญญาข้อตกลง

ซื้อขายสินค้าเกษตร ๑๖ รายการ อาทิ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ๑ ส้มเขียวหวานปลอดสารพิษ (พันธุ์สีทอง) 

ข้าวโพดหวาน ล�าไย ข้าวเปลือกเจ้า ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะม่วงน�้าดอกไม้ ละมุด และมะพร้าว รวม ๓๑ สัญญา 

ปริมาณ ๑๖,๒๐๐ ตัน มูลค่า ๒๔๐ ล้านบาท
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๒. การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน

 ๒.๑ การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

  รฐับาลไดด้�าเนนิการก�าหนดสนิค้าและบรกิารควบคมุ จ�านวน ๔๕ รายการ และสนิค้าและบรกิาร 

ที่ติดตามดูแล ๒๒๕ รายการ โดยมีการตรวจสอบราคาสม�่าเสมอ มีการก�ากับดูแลด้านราคาสินค้าให้เป็นธรรม  

และป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสในการปรับราคาสินค้าสูงขึ้น รวมทั้งดูแลด้านปริมาณให้มีสินค้าเพียงพอกับ 

ความต้องการไม่ให้มีการกักตุน จากการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ผลการตรวจสอบ 

รวมกว่า ๒๗๕,๐๐๐ ราย พบการกระท�าผิดจ�านวน ๓๕๐ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๖๒๗,๒๐๐ บาท  

(ณ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  นอกจากนี ้ยงัได้จดัท�าแอปพลเิคชนัส�าหรบัสมาร์ทโฟน ชดุ “ลายแทงของถกู” เพือ่แสดง

ข้อมลูเปรยีบเทยีบสนิค้าราคาประหยดัในแต่ละพืน้ที ่ชือ่ร้าน สถานทีต่ัง้ เพือ่ให้ประชาชนสามารถเลอืกซือ้ได้อย่าง 

“ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” มีผู้ดาวน์โหลด ๕,๖๐๐ ราย และเปิดใช้งานแล้วกว่า ๒๓,๐๐๐ ครั้ง

 ๒.๒ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  ๒.๒.๑ โครงการร้านจำาหน่ายอาหารปรุงสำาเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจาน ให้ประชาชน  

(ถกู สะอาด ด ีอร่อย) “หนณูชิย์...พาชมิ” ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ร้านจ�าหน่ายอาหารปรงุส�าเรจ็ในเขตกรงุเทพฯ 

(ร่วมกบักรงุเทพมหานคร) ปรมิณฑล และส่วนภมูภิาค 

จ�าหน่ายอาหารจานเดียวในราคาไม่เกินจานชามละ 

๒๕-๓๕ บาท จ�านวน ๑๑,๔๘๐ แห่ง สามารถลดภาระ 

ค่าครองชพีได้ประมาณร้อยละ ๑๐-๓๕ ของเงนิค่าใช้จ่าย 

ในการซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ ๑๐  

ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒,๔๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้

กระทรวงพาณิชย์ปรับโฉมใหม่ “หนูณิชย์...พาชิม” 

เน้นอร่อย สะอาด ราคาประหยัด ปรับปรุงร้านให้

ทันสมัย น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พร้อมตอบโจทย์

กระแสความนิยมอาหาร Street Food ในปัจจุบัน 

  ๒.๒.๒ โครงการอาหารจานด่วน

ราคาพิเศษ โดยจัดจ�าหน่ายอาหารปรุงสดในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บรเิวณหน้าค่ายทหารหรอืชมุชน

รอบค่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้ออาหาร 

ในราคาพิเศษ และถูกกว่าท้องตลาด

  ๒.๒.๓ โครงการจำาหน่ายอาหารและ

สนิค้าราคาถกูช่วยเหลอืประชาชน เพือ่ลดค่าครองชพี

ของประชาชนตามนโยบายรฐับาล ณ ถนนหลกัเมอืง ศาลาว่าการกลาโหม ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจ�าหน่าย

สินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปภายในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

  ๒.๒.๔ โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นต่อ 

การครองชีพราคาประหยัด โดยมีราคาต�า่กว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ รวม รวม ๕๓๒ ครั้ง มีมูลค่า 

การจ�าหน่าย ๖๐๐ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า ๑.๗ ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 
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กว่า  ๒๗๐ ล้านบาท (ณ กรกฎาคม ๒๕๕๙) นอกจากนี ้ยงัมโีครงการช่วยเหลอืค่าครองชพีประชาชนในเขตพืน้ที่

ประสบภยัแล้งลุม่นำา้เจ้าพระยา โดยจ�าหน่ายสนิค้าจ�าเป็นราคาประหยดั จ�านวน ๔๓๖ ครัง้ สามารถลดค่าครองชพี 

ให้แก่ประชาชนได้กว่า ๑๙๔,๐๐๐ คน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๓๐ ล้านบาท  

  ๒.๒.๕ โครงการ “เทใจ...คืนสุข..

เทศกาลปีใหม่” โดยร่วมกับสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้า 

ส่ง-ปลีกไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นน�า ร้าน

สะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 

๑๓,๕๐๐ สาขา และ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” 

๑๒๘ ราย ๕๗๘ สาขา ใน ๗๒ จังหวัด จ�าหน่าย 

สินค้าลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ ๘๐ มียอดจ�าหน่าย

ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าครองชพี 

ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ โครงการ “เทใจ..คืนสุข..ต้อนรับเปิดเทอม” โดยร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม ่

ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ จัดงานลดราคาจ�าหน่ายสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียน (Back to 

School) ทกุสาขาทัว่ประเทศ ลดราคาสนิค้าอปุโภคบรโิภค เครือ่งแต่งกาย และอปุกรณ์การเรยีน ร้อยละ ๖๐-๗๐ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมียอดจ�าหน่ายประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดภาระ 

ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้ร้อยละ ๓๐ คิดเป็นมูลค่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท

  ๒.๒.๖ โครงการธงนำา้เงนิ จดัจ�าหน่ายสนิค้าราคาถกูเพือ่ลดค่าใช้จ่ายและตอบสนองต่อนโยบาย

รัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

  ๒.๒.๗ โครงการตลาดชุมชน โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ 

ตลาดต้องชม โดยเชื่อมโยงกับโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดของ ททท. เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการ 

ด้านการตลาดภายในประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย ๗๗ แห่งทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙ 

ปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้ว ๕๘ จังหวัด ๕๘ แห่ง 

  ๒.๒.๘ การขยายระยะเวลาดำาเนิน

มาตรการลดภาระค ่าครองชีพของประชาชน 

ด้านการเดินทาง การด�าเนินมาตรการลดภาระ 

ค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดนิทางได้สิน้สดุลง 

ในวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ รฐับาลจงึขยายระยะเวลา 

ด�าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ด ้ านการเดินทาง เพื่ อ ให ้บริการแก ่ประชาชน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ 

พฤษภาคม-๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ วงเงนิชดเชยรวมทัง้สิน้ 

๒,๒๕๘ ล้านบาท
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๓. การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs)

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของ 

รายละเอยีดผลการด�าเนนิการในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ ข้อ ๒ การสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔. การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก

 ๔.๑ การส่งเสริมการพาณิชย์และการค้า

  ๔.๑.๑ ดำาเนินโครงการหนึ่งตำาบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: 

OTOP) เพือ่สร้างรายได้ สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน 

ส ่งเสริมการใช ้ภูมิป ัญญาท้องถิ่น และส ่งเสริม 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งมุ ่งเน้นในการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้านนวัตกรรม และส่งเสริมช ่องทางการตลาด 

ทั้ งในประเทศและต ่างประเทศ ท�าให ้ป ัจจุบัน 

มีผู ้ ประกอบการและสมาชิกผลิตภัณฑ ์ชุมชน 

และผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐ ราย 

และมีรายได้จากการจ�าหน่ายสะสมไม่น ้อยกว่า 

๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ดังนี้

   (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

และผลิตภัณฑ์ OTOP

    (๑.๑) พัฒนาศักยภาพ 

ผู ้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด�าเนินการ 

ได้จ�านวน ๙,๕๒๑ รายต่อผลิตภัณฑ์ และยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑-๓ ดาว ท�าให้สามารถขายได้ 

จ�านวน ๕,๐๐๐ ราย

    (๑.๒) พฒันาการบรหิาร

จัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

OTOP ก�าหนดเป้าหมาย ๕,๐๙๒ ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการแล้ว ๕,๑๗๐ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๓

    (๑.๓) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ OTOP Next V. 2.0  Young OTOP 

Green Organic ฮาลาล สมุนไพร จ�านวน ๔๕๖ ผลิตภัณฑ์

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมี

ผู้ประกอบการและสมาชิกกว่า ๕๕,๐๐๐ ราย 

มีรายได้จากการจ�าหน่ายสะสมกว่า 

๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) ส่งเสรมิช่องทางการตลาด ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ภมูภิาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

รวมถงึเน้นการเพิม่ช่องทางการตลาดใหม่ เช่น การจ�าหน่ายสนิค้า OTOP บนเครือ่งบนิ ร้านประชารฐัสขุใจ ประชารฐั 

ร่วมใจค้าส่งค้าปลีก OTOP ต้นแบบ ระบบ e-Commerce OTOP หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  

รวมทัง้จดัตัง้ OTOP Trader ในทกุจงัหวดั ซึง่ขณะนีม้กีารจดทะเบยีนในรปูบรษิทัแล้ว ๕ แห่ง ได้แก่ จงัหวดัชมุพร 

กาญจนบรุ ีพระนครศรอียธุยา ตาก และแพร่ โดยมแีผนทีจ่ะจดทะเบยีนครบทกุจงัหวดัในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๐

  ๔.๑.๒ ดำาเนินมาตรการภาษีเพื่อ 

ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการใช้จ่ายของ

ประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และกระจาย

รายได้เข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและชุมชน  

ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย 

ก�าหนดให้ผู ้มีเงินได้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาส�าหรบัการซือ้สนิค้า OTOP ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ 

แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

   (๑) เป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับรัฐบาล

   (๒) เป็นรายจ่ายในการซือ้สนิค้า OTOP ให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

และได้รบัใบก�ากบัภาษเีตม็รปูแบบ ตามมาตรา ๘๖/๔ 

แห่งประมวลรษัฎากร ในระหว่างวนัที ่๑-๓๑ สงิหาคม 

๒๕๕๙ โดยใบก�ากบัภาษต้ีองระบรุายการว่าเป็นสนิค้า 

OTOP เท่านั้น

  ๔.๑.๓ ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์

ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical  

Indication: GI) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า  

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้แก่

พื้นที่ผลิตสินค ้าโดยขึ้นทะเบียนสินค ้า GI ไทย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศสินค้าจดทะเบียน 

ในประเทศ ๘ สนิค้า ๗ จงัหวดั ได้แก่ มกุภเูกต็ ชาเชยีงราย 

กาแฟเขาทะลุชุมพร กาแฟดงมะไฟนครราชสีมา  

มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายก ส้มโอปูโกยะรัง 

ป ัตตานี และพริกบางช ้างสมุทรสงคราม และ 

ในต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�าพูน ประเทศ 

อนิโดนเีซยี ขณะนีไ้ด้ผลกัดนัส่งเสรมิให้มกีารจดทะเบยีน

ในต่างประเทศ รวม ๒ สนิค้า ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�าพนู 

(สาธารณรัฐอินเดีย) และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  

(สหภาพยุโรป) รวมทั้งส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน

สนิค้า GI ในระดบัสากล รวม ๖ สนิค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยตุง 

“ส่งเสริมสินค้า GI ให้จดทะเบียน

ในต่างประเทศ ๒ สินค้า 

รับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล 

๖ สินค้า และเตรียมขึ้นทะเบียน

สินค้า ๑๓ จังหวัด”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

กาแฟดอยช้าง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจ 

ให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

   นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ในจังหวัดที่ยังไม่มีสินค้า GI ๑๓ จังหวัด  

และส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีน GI ไทยในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจนี จ�านวน ๓ สนิค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะล ิ

ทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และมะขามหวานเพชรบูรณ์ และส่งเสริมรับรองมาตรฐานสินค้า GI  

ในระดบัสากล รวม ๒๑ สนิค้า รวมถงึการจดัท�าระบบฐานข้อมลูการขึน้ทะเบยีนสนิค้า GI รวม ๖๗ สนิค้า ใน ๔๙ จงัหวดั  

เพื่อส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสินค้า GI ต่อไป

  ๔.๑.๔ เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ (Trade in Services) เพื่อยกระดับการพัฒนา 

ภาคบริการและสินค้าต่อเนื่องให้มีมูลค่าสูงตามห่วงโซ่มูลค่า โดยพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน เช่น ธุรกิจด้านค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส ์

ธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ ธรุกจิบรกิารด้านการท่องเทีย่ว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร และบริการสถานที่พัก) ธุรกิจ

บรกิารเกีย่วกบัสขุภาพ (สปา นวดเพือ่สขุภาพ และดแูลผูส้งูอาย)ุ ธรุกจิบรหิารทรพัย์สนิ โดยการสร้างองค์ความรู ้

พื้นฐานด้านต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น อบรมเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์

และให้ค�าปรึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “Franchise Day” เสริมสร้างความรู้กลยุทธ์ทางการตลาด

ธรุกจิในระบบแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ได้คดัเลอืกธรุกจิแฟรนไซส์ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามพร้อมเพือ่พฒันาศกัยภาพ

การตลาด โดยสร้างความรู้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอและเจรจาธุรกิจ 

ในต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  

สร้างความเข้มแขง็การบรหิารจดัการธรุกจิค้าส่งค้าปลกี เช่น พฒันายกระดบัมาตรฐานคณุภาพการบรหิารจดัการ

ธรุกจิค้าส่ง ค้าปลกี การน�าเทคโนโลยมีาใช้พร้อมจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด “ค้าส่งร่วมใจ โชห่วยไทยคูส่งัคม” 

มร้ีานค้าส่งค้าปลกีเข้าร่วม ๕,๓๙๐ ราย พฒันาผูป้ระกอบการและส่งเสรมิธรุกจิครบวงจร ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

รายใหม่เข้าสูร่ะบบการประกอบธรุกจิ พฒันาส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยซีอฟต์แวร์มาใช้ในการบรหิารจดัการร้านค้า 

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

   รวมทัง้ได้มกีารส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพวชิาชพีบญัชสีูส่ากล การสร้างนกับญัชรีุน่ใหม่

โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ๘๘ สถาบัน เพื่อสร้างความรู้พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติ

งานวิชาชีพบัญชี มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์และรับวุฒิบัตร ๘,๓๑๔ ราย การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้ จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์  (e-learning)  และพัฒนาผู้ประกอบการ

มุง่สูธ่รรมาภบิาล  ซึง่ทัง้ผูป้ระกอบการ สถาบนัการศกึษา สมาคมการค้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  

ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าและต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า ๔๒,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ความเข้าใจแก่ 

ผู้ประกอบการถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการเป็นผู้บังคับหลักประกัน รวมกว่า ๒,๕๐๐ ราย  

มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) รวม ๖๑,๙๔๐ ค�าขอ  

คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๗๑,๐๐๐ ล้านบาท

  ๔.๑.๕ ดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา

   (๑) พฒันาปรบัปรงุระบบการจดทะเบยีน เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ดงันี้ 

    (๑.๑) พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบ 

การยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเปิดใช้บริการ 

อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อต้นปี ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการกับประชาชน เช่น  

ให้มีการช�าระเงินผ่านระบบออนไลน์ การยื่นค�าขอทุกรายการได้ทางออนไลน์ และการลงทะเบียนครั้งเดียว 

เข้าใช้งานได้ทุกระบบ 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๑.๒) ลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน โดยการแก้ไขกฎหมาย

เครือ่งหมายการค้า และอยูร่ะหว่างแก้ไขกฎหมายสทิธบิตัร เพือ่ให้การบรกิารรบัจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา

รวดเร็วมากขึ้น 

   (๒) ป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา สบืเนือ่งจากประเทศไทย

ถูกสหรัฐอเมริกาจัดอันดับเป็นประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรหรืออยู่ในบัญชี 

กลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลต่อการดึงดูด

การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจึงเร่งผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชี PWL  

ตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ โดยในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยเฉพาะให้ “คนไทย ไม่ซือ้ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ

การแข่งขันทางการค้าของไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุนของต่างประเทศ 

    (๒.๑) ก�าหนดที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาให้สัมฤทธิ์ผล ภายในปี ๒๕๕๙ โดยในระยะเร่งด่วน (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)  

ด�าเนินการในเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน และถูกเพ่งเล็ง เช่น ป้องกันการลักลอบน�าเข้าในทุกช่องทาง (บก เรือ 

อากาศ ไปรษณีย์) ปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด แหล่งผลิต แหล่งเก็บ บนอินเทอร์เน็ต สัญญาณเคเบิ้ล 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ดาวเทียม และลดการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับ 

ทกุภาคส่วน ส่วนระยะยาว (เดอืนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ด�าเนนิการมาตรการต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่งจากระยะเร่งด่วน 

โดยปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    (๒.๒) เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี 

ผลการปราบปรามในภาพรวมสามารถจบักมุและตรวจยดึ ๔,๒๐๖ คด ีและยดึของกลางกว่า ๓.๔ ล้านชิน้ ทำาลาย

ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

และนักลงทุนว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับสู ่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ  

รวมของกลาง ๑.๒ ล้านชิน้ มลูค่าความเสยีหายกว่า ๗๐๐ ล้านบาท และรณรงค์สร้างจติส�านกึและการเคารพสทิธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 ๔.๒ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจการค้าโลกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกซึ่งเป็นจักรกล 

ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยลดลงเช่นเดียวกัน โดยในช่วงปีแรกรัฐบาลได้เร่งขจัดอุปสรรค 

ในการส่งออกต่าง ๆ  เช่น เร่งรดัท�าตลาดเชงิกลยทุธ์ ปฏริปูโครงสร้างการส่งออกเพือ่วางรากฐานเศรษฐกจิในระยะ

ยาว เจรจาเชงิกลยทุธ์เพือ่เปิดตลาดและลดอปุสรรคทางการค้า และเพือ่รกัษาระดบัการส่งออกให้เป็นไปตามเป้า

หมาย จึงได้มุ่งการรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่ โดยด�าเนินมาตรการส�าคัญ ได้แก่

  ๔.๒.๑ เปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อแสวงหาประโยชน์  

สร้างโอกาสและความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนในตลาดคู่ค้า ได้แก่

   (๑) เจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) โดยปัจจุบัน 

ประเทศไทยมี FTA ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ ๑๗ ประเทศ ภายใต้ความตกลง  

๑๒ ฉบับ ซึ่งยังมีการเจรจาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความตกลงและการเจรจาจัดท�าความตกลงกับประเทศใหม่ ๆ  

เช่น สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน การรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต  

ส่วนความร่วมมือกับประเทศอาเซียนได้จัดท�าความตกลง FTA กับคู่ค้า ๖ ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน-จีน 

อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

    นอกจากนี ้ยงัม ีFTA ทีอ่ยูร่ะหว่างเจรจาจดัท�า เช่น อาเซยีน-ฮ่องกง และความตกลง 

หุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership:  RCEP) ซึง่ประกอบด้วย 

สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา FTA ของอาเซียนอีก ๖ ประเทศ เพื่อขยายประโยชน์เพิ่มเติม 

จากความตกลงอาเซียน+๑ ทั้งนี้ ในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙)  

ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม ๑.๓๗ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณร้อยละ ๖๐  

ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ ๑

    ส่วน FTA ระดับทวิภาคี ไทยมี FTA กับประเทศคู่ค้าแล้ว ๖ ประเทศ ได้แก่  

เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐชิลี และสาธารณรัฐเปรู  

และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 

ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.

   (๒) เจรจาการค้าระดบัพหภุาคภีายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) โดยประเทศไทยได้ร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

มีผลส�าเร็จ และได้เริ่มปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ได้ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนา 

น้อยที่สุด ๔๘ ประเทศ โดยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตาอันเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จากกลุ่มประเทศดังกล่าว และเป็นการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้ด้วย

    นอกจากนี ้ยงัมกีารช่วยเหลอืเพือ่การปรบัตวัของภาคการผลติและภาคบรกิารทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปี ๒๕๖๐ เป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม 

หรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ หรือจะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ประสงค ์

จะขอรับความช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ 

  ๔.๒.๒ เร ่งรัดขยายตลาดส่งออก 

เชิงรุก เพื่อขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุน  

และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยสามารถจ�าแนก

ตลาดได้ดังนี้ 

   (๑) ตลาดในกลุ ่มประเทศ

ศักยภาพใหม ่ได้แก่ รัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐ

อิสลามอิหร่าน เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นประตู่สู่ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเครือรัฐเอกราช  

(Commonwealth of Independent States: CIS) 

เป ็นพันธมิตรความมั่นคงทางพลังงานของไทย  

สร้างมูลค่าซื้อขายระหว่างกัน ๑,๕๐๐ ล้านบาท  

และมุ่งเปิดตลาดการค้าให้เพิ่มขึ้น สหพันธรัฐรัสเซีย  

สาธารณรฐัเบลารสุ สร้างความสมัพนัธ์ระดบัสงูแสวงหาลูท่างและโอกาสทางการค้าการลงทนุ มกีารลงนามบนัทกึ

ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และวิชาการอาหาร สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นฐานเชื่อมโยงสู่ตลาดใหญ่ในเอเชียใต้อย่างสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชน 

บังคลาเทศ และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

    นอกจากนี้ ได้เตรียมการจัดท�า FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian  

Economic Union: EAEU) ที่มีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐ 

เบลารสุ สาธารณรฐัอาร์เมเนยี และสาธารณรฐัคร์ีกซี ซึง่เป็นการช่วยลดอปุสรรคการค้า ช่วยเพิม่โอกาสการลงทนุ 

ของไทย นอกจากนี ้EAEU มแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอกีมาก มกีารเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลางในรสัเซยี 

จะเป็นโอกาสส�าหรับสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งไทยสามารถใช้ EAEU  

เป ็นช ่องทางจ�าหน ่ายไปประเทศเอเชียกลางได ้  อีกทั้ งยังมีการศึกษาลู ่ทางการจัดท�า FTA/PTA  

[ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางภาษี (Proferential Tariff Arrangement)] กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

และสาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักา เพือ่ขยายมลูค่าการค้าและการลงทนุระหว่างกนัอย่างเป็นรปูธรรม 

   (๒) ตลาดอาเซียน โดยการส่งเสริมธุรกิจการค้า บริการ และการลงทุน เน้นเจาะ

ตลาดอาเซียนถึงระดับเมือง (City Focus) โดยเน้นสินค้าและบริการแบรนด์ไทยด้วยการจัดงาน TOP THAI 

BRANDS ซึ่งช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการพัฒนาแบรนด์เป็นของตนเอง ให้มีช่องทางการส่งออกสู่ 

ตลาดต่างประเทศ จ�านวน ๕ ครั้ง ณ กรุงพนมเปญ กรุงเวียงจันทน์ นครย่างกุ้ง นครโฮจิมินห์ และกรุงมะนิลา  

และจัดงาน Mini Thailand Week จ�านวน ๑๕ ครั้ง ครอบคลุมเมืองใหญ่ทั่วอาเซียน สร้างมูลค่ายอดขาย 

ราว ๑,๐๐๐ ล้านบาท

“เจาะตลาดในกลุ่มประเทศ

ศักยภาพใหม่ เช่น โอมาน 

อิหร่าน แอฟริกา รัสเซีย และเบลารุส 

รวมทั้งเตรียมการจัดท�า FTA กับ

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย”
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   (๓) ตลาดเฉพาะ (niche market) เน้นกลุ่มเป้าหมาย Super Rich โดยใช้เจ้าหน้าที ่

ในพืน้ทีเ่พือ่ท�าตลาดเชงิรกุ และน�าผูป้ระกอบการเจาะตลาดใหม่เป็นผลส�าเรจ็ เช่น ตลาดสตัว์เลีย้ง ตลาดผูส้งูอายุ 

ตลาดฮสิแปนกิ ตลาดกลุม่เพศทีส่าม นอกจากนี ้ยงัมโีครงการลกัษณะพฒันาสนิค้าให้เหมาะสมกบัความต้องการ 

ผู้บริโภคตลาดกลุ่มเป้าหมายน�าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ค�าแนะน�าเป็นรายบริษัท และน�าเข้าสู่กิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดต่อไป

  ๔.๒.๓ เร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

การค้าและการลงทุน โดยได้ด�าเนินงานส�าคัญ ได้แก่

   (๑)  จดัประชมุหารอืผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่เจรจาปลดลอ็คอปุสรรค

ทางการค้า และเพื่อขยายช่องทางการค้า จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ จัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) และ

เจรจาจบัคูธ่รุกจิ รวมทัง้จดัประชมุร่วมภาครฐัและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคการค้าชายแดน รวม ๒ ครัง้ 

ณ จังหวัดสงขลา และจันทบุรี 

   (๒)  จัดมหกรรมการค้าชายแดน ประกอบด้วย ประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Business Forum) จัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) และเจรจา 

จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) รวม ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) จังหวัดนครพนม ๒) เมืองตองยี รัฐฉาน สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา และ ๓) จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา 

   (๓)  สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้

โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) หลังจบการอบรม YEN-D  

ปีที่ ๒ มียอดการค้าระหว่างกันทันทีประมาณ ๕๘ ล้านบาท และเมื่อรวมมูลค่าการค้า YEN-D ปีที่ ๑ และ ๒ แล้ว 

มียอดการค้ากว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดโครงการคืนสู่เหย้า (YEN-D Reunion) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย

กับผู้ประกอบการทั้ง ๔ ประเทศ (CLMV) ทั้งปีที่ ๑ และ ๒ ได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง

และกว้างขวางยิ่งขึ้น

   (๔)  จดังาน CLMVT Forum 

2016 ภายใต้แนวคดิ Towards a Shared Prosperity 

หรือประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า 

การลงทุน และการท่องเที่ยว และพัฒนาความร่วมมือ 

ระหว่างผู้น�าระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาควิชาการ รวมทั้ง Startups ของกลุ่มประเทศ 

CLMVT พร้อมยกระดบัเป็นเวทคีวามร่วมมอืเพือ่ก้าวสู่ 

ตลาดโลก ทัง้นี ้ในปี ๒๕๕๙ ได้ก�าหนดเป้าหมายการค้า

ชายแดนและผ่านแดนมลูค่า ๑.๗ ล้านล้านบาท โดย ๘ เดอืนแรกของปี ๒๕๕๙ (เดอืนมกราคม-สงิหาคม ๒๕๕๙) 

มีมูลค่ารวมแล้วกว่า ๗๖๓,๒๒๕ ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๕

 ๔.๓ การส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ

  รัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องจักรใหม่ในการ 

ขับเคลื่อนการค้าขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน สร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งได้ก�าหนด

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ๖ กลุ่มธุรกิจ โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้



นโยบายข้อ ๖

229รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๓.๑ ส่งเสรมิธรุกจิบรกิารไทยสูต่ลาดโลกในสาขาเป้าหมาย เช่น ธรุกจิสขุภาพและความงาม 

ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนท์ไทย 

ธรุกจิสิง่พมิพ์ และธรุกจิซอฟต์แวร์ โดยจดัคณะผูแ้ทนการค้า และน�าผูป้ระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า มมีลูค่า 

สั่งซื้อกว่า ๕,๕๐๐ ล้านบาท

  ๔.๓.๒ ขยายภารกิจผลักดันการลงทุนในต่างประเทศคู ่ค้า (Outward Investment)  

โดยจัดตั้งศูนย์ AEC Business Support Center ในประเทศอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล 

และค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการไทยไปด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization) ครอบคลุม

ตั้งแต่เรื่องการตลาด ข้อมูลการค้าการลงทุน กฎหมายและเครือข่างทางธุรกิจ การหาวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง 

การว่าจ้างผลติ การเปิดส�านกังานและจดัตัง้ตวัแทนจ�าหน่าย หรอืการจดัตัง้โรงงานผลติในต่างประเทศ ซึง่สามารถ

เปิดกิจการจนส�าเร็จเป็นรูปธรรมกว่า ๕๐ ราย

  ๔.๓.๓ ดำาเนนิโครงการ SMEs Pro-active โดยร่วมกบั ๔ องค์กรพนัธมติร ได้แก่ สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาด 

ต่างประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๒ บริษัท รวมกว่า ๔๐๐ กิจกรรม สร้างมูลค่าสั่งซื้อกว่า ๘,๙๐๐ ล้านบาท

  ๔.๓.๔ ผลกัดนัและแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกบัภาคเอกชน ขบัเคลือ่นผ่านกลไกประชารฐั โดยมี

ผลทีเ่ป็นรปูธรรม ได้แก่ การยกเว้นภาษมีลูค่าเพิม่และอากรขาเข้าให้กบัวตัถดุบิและเครือ่งจกัรส�าหรบัอตุสาหกรรม

อัญมณี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และก�าหนด 

เป้าหมายส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ บันเทิง การรักษาพยาบาล การศึกษา 

โลจิสติกส์ ฯลฯ และกลไกคณะท�างานประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ  

โดยร่วมกับภาคเอกชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  

(กรอ. ด้านเศรษฐกจิทมีไทยแลนด์พลสั) ในประเทศ CLMV ส่งเสรมิผลกัดนัการแก้ไขปัญหาอปุสรรคการค้าชายแดน 

ผลักดันการก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยภาคเอกชนไทยในการลงทุนในต่างประเทศ และการพัฒนาส่งเสริม 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบพี่จูงน้อง

 ๔.๔ การเร่งรัดผลักดันขยายโอกาสการดำาเนินธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศของสินค้าไทย  

  รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยจากหลายอุตสาหกรรม 

ให้มีความเหมาะสมตามกระแสความต้องการของตลาดโลก ค�านึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

แต่ละประเภทของไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๔.๔.๑ จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก (World of Food Asia 2016: THAIFEX)  

เพือ่ส่งเสรมิการส่งออก การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ประชาสมัพนัธ์อตุสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การจดังานแสดงสนิค้าอาหารระดบันานาชาตขิองเอเชยี มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงาน ๑,๒๐๐ บรษิทั จาก ๓๘ ประเทศ 

ในเอเชยีตะวนัออก อาเซยีน ยโุรป อเมรกิา ลาตนิอเมรกิา แอฟรกิา มมีลูค่าการซือ้ขายรวมกว่า ๙,๖๔๐ ล้านบาท 

  ๔.๔.๒ จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (Thailand (Auto 

Parts & Accessories 2016: TAPA 2016) เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างทัศนคติ

การใช้สินค้าไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลกในปัจจุบัน  

รวมทั้งเป็นผู้น�าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอาเซียน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  

๕๗๕ บริษัท มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๑,๗๐๐ ล้านบาท 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๔.๔.๓ จดังานแสดงสนิค้าของขวญัและงานแสดงสนิค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International 

Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2016: BIG + BIH 2016) เป็นการจัดงานแสดง

สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์ ผสานการดีไซน์และการใช้งาน  

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หลงใหลงานไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ในคอลเล็กชั่นล่าสุดจาก 

ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกทั้งไทยและเอเชีย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๔๘๙ ราย มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 

๑,๓๒๐ ล้านบาท 

  ๔.๔.๔ จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair 

and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BILL) เพื่อสร้างให้งานแสดงสินค้าเป็นเวทีระหว่างประเทศ 

ที่ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้า  เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และ

ตดิตามความเคลือ่นไหวในวงการแฟชัน่ อกีทัง้เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพ

ในการผลิตและออกแบบได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงาน ๔๕๖ ราย มูลค่าการซื้อขาย

รวมกว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท

  ๔.๔.๕ จัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร ์ (Thailand International Furniture: TIFF 2016)  

เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียน ภายใต้แนวคิด  

“ASEAN Smart Living” สะท้อนถึงภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้า

เฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน มีผู้เข้าร่วมงาน ๑๘๐ ราย มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท   

  ๔.๔.๖ จดังานแสดงสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั ครัง้ที ่๕๗ ( Bangkok Gems and Jewelry 

Fair 2016) ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัใหญ่เป็นอนัดบัที ่๕ ของโลก มผีูเ้ข้าร่วมงาน ๗๘๖ ราย  

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และผลักดันการส่งออก 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้มากยิ่งขึ้น มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม ๗๙๑ บริษัท  

โดยได้ยกระดบัการจดังานให้โดดเด่นด้วยการจดันทิรรศการพเิศษ และการจดัแสดงสนิค้าโซนพเิศษ (Showcase) 

เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับส�าหรับผู้สูงอายุ  ส�าหรับเทศกาลต่าง ๆ ส�าหรับ 

สตัว์เลีย้งและรปูสตัว์ต่าง ๆ  ศลิปหตัถกรรม ส�าหรบัคณุผูช้ายหลากหลายไลฟ์สไตล์ และความมงคลและความเชือ่

 ๔.๕ การดำาเนินการด้านกฎหมายเพื่อการค้า

  รฐับาลได้พฒันากฎหมายและปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

เอื้อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า โดยมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว จ�านวน  

๑๐ ฉบบั เช่น พระราชบญัญตัมิาตราชัง่ตวงวดั พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการค้า พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (การคุ ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 

ที่หมดความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อน ซึ่งผลการด�าเนินการในปี ๒๕๕๙ ที่ส�าคัญ ได้แก่

  ๔.๕.๑ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

เข้าสู่ระบบมากขึ้น

  ๔.๕.๒ กฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 

ทำาลายล้างสงู เพือ่พฒันาระบบบรหิารการค้าสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู  

ซึ่งรวมถึงสินค้าใช้ได้สองทางของไทยให้เป็นสากล 

  ๔.๕.๓ ปรบัปรงุประเภทธรุกจิบรกิารทีไ่ม่ต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

จ�านวน ๔ ธรุกจิ ได้แก่ ธรุกจิธนาคารพาณชิย์ ธรุกจิส�านกังานผูแ้ทนธนาคาร ธรุกจิประกนัชวีติ และธรุกจิประกนั

วนิาศภยั เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีม่กีฎหมายเฉพาะของหน่วยงานก�ากบัดแูลอยูแ่ล้ว อกีทัง้เป็นไปตามนโยบายรฐับาล

ในการอ�านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๕. การส่งเสริมการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0

 รัฐบาลเร่งขจัดปัญหาอุปสรรคของการอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว (Doc-it Easy)  

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ควบคู่ไปกับการวาง

รากฐานการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) 

ซึ่งเป็นมาตรการหรือกลไกระยะยาวที่จะก�าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศ” อนัเป็นการพฒันาภาคอตุสาหกรรมของประเทศสูค่วามยัง่ยนื และหลดุพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ 

ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อการยกระดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม 

การเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตลอดห่วงโซ่มูลค่า ประกอบด้วยนโยบาย Super Cluster เพื่อดึงดูดการลงทุน 

ในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เร่งผลักดันขับเคลื่อน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-Curve) ด้วยการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ 

อุตสาหกรรม ๑) ยานยนต์สมัยใหม่ ๒) อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ๓) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

๕) แปรรปูอาหาร และเพิม่เตมิ ๕ อตุสาหกรรมอนาคต 

(New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรม ๑) หุ่นยนต์เพื่อ

การอตุสาหกรรม ๒) การบนิและโลจสิตกิส์ ๓) เชือ้เพลงิ

ชวีภาพและเคมชีวีภาพ ๔) ดจิทิลั ๕) การแพทย์ครบวงจร 

พร้อมก�าหนดมาตรการขบัเคลือ่น ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรปูธรรม ตามนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ในรปูแบบ Cluster และ Supper Cluster โดยก�าหนดมาตรการสนบัสนนุและสทิธปิระโยชน์เฉพาะในแต่ละเขต

ดงักล่าว นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ทีใ่ช้นวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ พฒันาขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันในด้านการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนผลักดันเข้าสู ่เศรษฐกิจดิจิทัล และก้าวสู่  

Thailand 4.0 โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๕.๑ การส่งเสริมการลงทุน

  รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอนุญาต เพิ่มขีดความสามารถ รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ

มีความง่ายยิ่งขึ้น (Doc-it Easy) มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๕.๑.๑ จดัทำาคูม่อืบรกิารประชาชน ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ คู่มือ/กระบวนงาน 

  ๕.๑.๒ ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต โดยพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

(ร.ง.๔) ลดจาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน เร่งรัดการด�าเนินการออกประทานบัตรหรืออาชญาบตัรเหมอืงแร่ ปรับปรงุ

กระบวนการขอรับการอนุญาตให้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของประเทศ จากการลงทนุและจ้างงาน โดยระหว่างวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

มีผลการด�าเนินการดังนี้

   (๑) ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน จ�านวน ๑๑,๒๔๙ โรงงาน มูลค่า 

การลงทุนกว่า ๑,๑๗๓,๓๗๑.๖๐ ล้านบาท จ้างงานกว่า ๔๑๕,๙๑๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗-๒๘กันยายน ๒๕๕๙)
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   (๒) ออกใบอนญุาตประทานบตัรหรอือาชญาบตัรเหมอืงแร่ จ�านวน ๓๐๐ กจิการ มลูค่า

การลงทุน ๔,๔๐๐ ล้านบาท 

   (๓) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ�านวน ๑๓,๐๐๐ ฉบับ

  ๕.๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวม ๗ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

และออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๕.๑.๔ ยื่นใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อให้ 

ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การต่ออายุหรือการขออนุญาตและขยาย

โรงงานผ่านอนิเทอร์เนต็ และการพจิารณาอนญุาตวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในภาคอตุสาหกรรม ตามนโยบายของรฐับาล

ในการยกระดบัหน่วยงานภาครฐัให้บรกิารในลกัษณะ Smart Service ซึง่นอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวก 

ลดความซ�้าซ้อน ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตแล้ว ยังสามารถลดเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

รวมทัง้บรูณาการระบบบรกิารให้สามารถเชือ่มโยง บรูณาการการอนญุาตระหว่างหน่วยงานในส่วนราชการ Single 

Window เกีย่วกบัโรงงาน เหมอืงแร่ มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และปรบัลดแผนงานการจดัท�ายทุธศาสตร์ 

(วัตถุอันตราย และใบอนุญาตส่งออกน�้าตาลทราย)

  ๕.๑.๕ ขยายบทบาทภาคเอกชนเข้ามาทำางานแทนภาครัฐ (Third Party) ได้แก่  

ปรับกระบวนการตรวจสอบและการต่ออายุใบอนุญาตแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย เป็นการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน บุคคลที่ ๓ ด�าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อเพิ่ม 

ทางเลอืกและลดการรอคอยของผูป้ระกอบการ รวมทัง้ปรบัปรงุกฎหมายให้เอือ้ต่อการประกอบธรุกจิอตุสาหกรรม 

ได้แก่ กฎหมายและการจัดท�าศูนย์บริการร่วม 

  ๕.๑.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการอำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล

มาปรับปรุงการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กว่า ๓๔๖,๐๐๐ ราย 

บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal)  

รวม ๑,๐๙๕,๕๗๙ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า 

เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและหรือแสดงว่าสินค้ามีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย ๙๖๔,๔๒๔ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 

๒.๓๗ ล้านล้านบาท ใบอนญุาตและหนงัสอืรบัรองการส่งออก-น�าเข้าสนิค้าทัว่ไป ตามมาตรการจดัระเบยีบสนิค้า 

๑๓๑,๑๕๕ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๓๘๒,๑๐๔ ล้านบาท 
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 ๕.๒ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0

  ประเทศไทยในอดตีทีผ่่านมามกีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่โมเดล “ประเทศไทย ๑.๐” 

ทีเ่น้นภาคการเกษตร ไปสู ่“ประเทศไทย ๒.๐” ทีเ่น้นอตุสาหกรรมเบา และก้าวสูโ่มเดลปัจจบุนั “ประเทศไทย ๓.๐” 

ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันต้องเผชิญกับดักส�าคัญที่ไม่อาจน�าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็น

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

ไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” ในการเดินหน้าไปสู่

ประเทศไทย ๔.๐ จะต้องเปลี่ยน “ความได้เปรียบ 

เชงิเปรยีบเทยีบ” ซึง่เป็นความหลากหลายทางชวีภาพ 

และทางวัฒนธรรม เปลี่ยนให้เป็น “ความได้เปรียบ 

เชงิแข่งขนั” โดยอาศยัการบรหิารจดัการทีด่ ีการใช้ปัญญา 

และองค์ความรู้ เติมเต็มด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 

การวจิยัและพฒันา เพือ่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  จากการปรบัเปลีย่นองค์ประกอบดงักล่าว 

น�าไปสู ่การเกิดใหม่ของ ๕ กลุ ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ๑) กลุ่มอาหาร เกษตร 

พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ๒) กลุ่มสาธารณสุข 

สขุภาพ  พฒันาไปสูเ่ทคโนโลยทีางการแพทย์  ๓) กลุม่

เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ พัฒนาไปสู่ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๔) กลุ่มดิจิทัล 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบงัคบัอปุกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดษิฐ์ พฒันาไปสูเ่ทคโนโลยสีมองกลฝังตวั และ  

๕) กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม พฒันาไปสูก่ารบรกิารออกแบบ หรอืการบรกิารด้วยเทคโนโลยนี�าไปสู ่

บรกิารทีม่มีลูค่าสงู ทัง้นี ้เป้าหมายของการด�าเนนิงานตามประเทศไทย ๔.๐ คอื การขบัเคลือ่น ๕ กลุม่เทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓-๕ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปัญหา 

และความท้าทายให้เป็นศกัยภาพและโอกาส เมือ่ประเทศไปสูป่ระเทศไทย ๔.๐ เตม็รปูแบบ รปูธรรมทีจ่ะเหน็ได้ 

อย่างเด่นชัด คือ รายได้ต่อหัวของประชากรจะเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล�้าต่าง ๆ จะลดลง ประเทศจะมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน ทุกคนในสังคมมีความอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม ในด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็น Industry 4.0 ซึ่งจะเป็น 

การบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วย

ของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีจุดเด่นคือ 

สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา

รัฐบาลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๕.๒.๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตผ่าน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกที่ส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ซึ่งผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรม

เป้าหมาย ช่วงที่ผ่านมา (เดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีจ�านวน ๒๘๐ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๙๑,๘๗๕ 

ล้านบาท ได้แก่

“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

สู่ Thailand 4.0 ใน ๕ กลุ่ม

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(New S-Curve) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ภายใน ๓-๕ ปี เพื่อบูรณาการ

โลกของการผลิตเข้ากับ Internet 

of Thing ทุกกระบวนการผลิต”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย เงนิลงทนุ (ล้านบาท)

๑. การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

 ๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)   ๒๙,๒๔๙

 ๒)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)   ๑๒,๕๖๓

 ๓)  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

๘,๒๔๐

 ๔)  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
  และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

๒๒,๕๘๖

 ๕)  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ๓๘๕ 

๒.  การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

 ๑)  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ๒๔๖

 ๒)  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ๑๑๒

 ๓)  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ๑๒,๑๖๖

 ๔)  อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ๑,๘๐๗

 ๕)  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  ๔,๕๒๑

  ๕.๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถ 

การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม มุ ่งเน้นการเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  

ภายใต้แนวคดิ Double S-curve ใน ๑๐ อตุสาหกรรม 

แห่งอนาคต ประกอบด้วย First S-curve เป็นการต่อยอด 

การพัฒนา ๕ กลุ ่ มอุตสาหกรรมที่ มี อยู ่ แล ้ ว 

ในประเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ปัจจยัการผลติ 

และ New S-curve เป็นการลงทุนและพัฒนา 

เพื่อให้เกิด ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ปรับเปลี่ยน 

รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีไปจากเดิม ซึ่งการพัฒนา 

ตามแนวทางดังกล่าว จะท�าให้เกิดการพัฒนาสู ่

โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้

และนวัตกรรมขั้นสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา

คุณภาพสินค้าและบริการ (Knowledge based 

Industry) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทย 

มีขีดความสามารถในการแข ่งขันเพิ่มขึ้น โดยมี 

การด�าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

ดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑) พัฒนาขีดความสามารถของ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

    (๑.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ ่นยนต์อุตสาหกรรม  

ได้ด�าเนนิโครงการเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากรเพือ่สนบัสนนุเทคโนโลยอีตัโนมตัแิละหุน่ยนต์อตุสาหกรรม  

โดยการพัฒนาและยกระดับวิศวกรและช่างเทคนิคที่ท�างานเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ 

จ�านวน ๒๗๐ คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการใช้งานระบบอัตโนมัติ การยกระดับความสามารถของโรงงาน 

ในการน�าเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต จ�านวน ๕๐ บริษัท เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน คุณภาพสินค้า  

ต ้นทุนการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ ่อุปทานระบบอัตโนมัติและเผยแพร่ข ้อมูลผ่าน www. 

automationchain.com รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนา Cluster ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถปรับตัว 

รองรับแรงกดดัน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

    (๑.๒) พัฒนาแม่พิมพ์และยกระดับด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ได้ด�าเนินโครงการ

สร้างความยัง่ยนือตุสาหกรรมแม่พมิพ์ไทย โดยการพฒันาบคุลากรทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมแม่พมิพ์และบคุลากรใหม่ 

ท�าให้เกิดการพัฒนาความสามารถและลดการขาดแคลนแรงงานจ�านวนกว่า ๕๔๐ คน พัฒนาครูอาจารย์ 

ในสถานศึกษา เพื่อขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา จ�านวน ๕๑ คน วัดสมรรถนะช่างแม่พิมพ์  

จดัท�ามาตรฐานแม่พมิพ์และโรงงานแม่พมิพ์ประเภทต่าง ๆ  เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิการรบัรองมาตรฐาน

โรงงานและมาตรฐานบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับการวิจัยและพัฒนาแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน 

และเที่ยงตรงสูง ที่เน้นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท�าให้สามารถแก้ปัญหา 

ได้อย่างตรงจุดและช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพในการผลิตแม่พิมพ์อีกกว่า ๑๖ เรื่อง ยกระดับโรงงานแม่พิมพ์ 

ด้านการออกแบบและการผลิต พัฒนาโรงงานแม่พิมพ์สู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส่งเสริมการตลาดโดยการ 

น�าผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าระดับประเทศทั้งในและต่างประเทศ รวมทัง้ศึกษาวจิัยสถานภาพผู้ประกอบการ

แม่พิมพ์

    (๑.๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่แฟชั่น  

โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

มสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้วตัถดุบิภาคการเกษตรด้วยการพฒันา 

เส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

   (๒) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายทั้งระบบ โดยจัดท�าเป็น

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งมีแผนงานที่ส�าคัญ 

เช่น ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ครอบคลุมการน�าอ้อยไปผลิตเอทานอลและ

ผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งอืน่ ๆ  สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้า รวมถงึการเพิม่มลูค่าอ้อยและน�า้ตาลทรายของประเทศ

ให้สงูขึน้ ด้วยการส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่สมยัใหม่ใช้เครือ่งจกัรกล การลดปรมิาณอ้อยไฟไหม้ การสร้างผลติภณัฑ์

มูลค่าสูง และการน�าผลพลอยได้และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก ่

ชาวไร่อ้อยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�าหนดมาตรฐานการผลิตน�้าตาลทรายและต้นทุนอ้อย 

และน�้าตาลทราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงาน ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพ

ของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย และการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น�า้ตาลทราย และอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย และมีความสอดคล้องกับ

พันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า  

๓๐๐ ผลติภณัฑ์ ภายใต้โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครวัอาหารคณุภาพของโลก (Thailand 

Food Quality to the World) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ประสบความส�าเร็จถึง ๖๐ ผลิตภัณฑ์ 

เช่น Cultured Coconut Milk โดยน�าหางกะททิีไ่ด้จากการสกดัน�้ามนัมะพร้าวออกไป มาเพิม่มลูค่าให้กลายเป็น 

โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ไม่มีส่วนผสมของน�้านม (milk) ข้าวต้มมัดแกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวด�า 

ทุเรียนแช่แข็ง ไข่เยี่ยวม้าปลอดโลหะหนัก

   (๔) สร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดย ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ คิดเป็นปริมาณงานที่ท�าได้ร้อยละ ๖.๗๙ ซึ่งเป็นไป

ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 

   (๕) พัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข ่งขันของ 

ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ทีเ่กีย่วกบัยาง ๑๔๗ มาตรฐาน มาตรฐานผลติภณัฑ์ยางเร่งด่วน จ�านวน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานแผ่นยางปสูนามฟตุซอล 

(มอก.๒๗๓๙-๒๕๕๙) มาตรฐานฟองน�า้ลาเทก็ซ์ส�าหรบัท�าหมอน (มอก.๒๗๔๑-๒๕๕๙) มาตรฐานฟองน�า้ลาเทก็ซ์

ส�าหรบัท�าทีน่อน (มอก.๒๗๔๗-๒๕๕๙) และมาตรฐานน�า้ยางคอมพาวด์เคลอืบผ้าปสูระกกัเกบ็น�า้ (มอก.๒๗๓๓-

๒๕๕๙) รวมทัง้ให้การรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์ยางตามนโยบายเร่งด่วนให้แก่ชมุนมุสหกรณ์กองทนุสวนยางสตลู 

จ�ากัด ตามมาตรฐานแผ่นยางปูพื้น (มอก.๒๓๗๗-๒๕๕๙)

   (๖) จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยที่ตั้งโครงการอยู่ในเขต 

สวนป่าลาดกระทิง ต�าบลลาดกระทิง อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ ๑,๒๓๔.๙๘ ไร่ แผนงาน

แบ่งเป็น ๓ ระยะ (จ�านวน ๓๓ รายการ ๘ สนามทดสอบ) แยกเป็น ระยะที่ ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน 

UN R117 และ UN R64 (รวม ๒ รายการ ๑ สนามทดสอบ) ระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วน  

(รวม ๑๙ รายการ ๕ สนามทดสอบ) และระยะที่ ๓ ทดสอบ รวม ๑๒ รายการ ๒ สนามทดสอบ

   (๗) พฒันาพลาสตกิชวีภาพย่อยสลายได้ เพือ่ปรบัปรงุคณุสมบตัขิองพลาสตกิชวีภาพ 

ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือชีวมวล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ผลติภณัฑ์พลาสตกิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยด�าเนนิการพฒันาสตูรคอมพาวนด์พลาสตกิชวีภาพจ�านวน ๔๑ สตูร 

พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จ�านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพและองค์ความรู้ด้านการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพให้แก่ผู้ประกอบการจ�านวน  

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

  ๕.๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

อตุสาหกรรม เป้าหมาย การดำาเนนิการ

อาหารแปรรูป ๒๒๐ กิจการ ๘๐๐ คน 
๗๐ ผลิตภัณฑ์ 
๔ เครือข่าย

• ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกให้แก่วิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร 
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารไปสู่ 
การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารได้รับ 
การพัฒนาแล้ว จ�านวน ๒๒๑ กิจการ ๗๑ ผลิตภัณฑ์ ๔ เครือข่าย 

• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�านวน ๙๕๒ คน

เกษตรแปรรูป ๔๕ กิจการ ๖ กลุ่ม 
๒๒๐ คน ๒๖ 
ผลิตภัณฑ์ 

• ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกให้แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน
อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูในด้านการพฒันาผลติภาพและเพิม่มลูค่า
ผลิตภัณฑ์แล้ว จ�านวน ๔๖ กิจการ ๖ กลุ่ม ๒๖ ผลิตภัณฑ์ 

• ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร จ�านวน ๒๒๖ คน

เกษตรอินทรีย์
แปรรูป

๒๐ กิจการ ๓๒ กลุ่ม 
๑๒๕ คน 
๑๐ ผลิตภัณฑ์

• ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกให้แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูปด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยมี
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๒๐ กิจการ ๓๖ กลุ่ม 
๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�านวน ๑๒๘ คน

ฮาลาล ๑๙๐ กิจการ 
๑,๓๑๔ คน 

• ให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึให้แก่ SMEs ด้านการพฒันาระบบคณุภาพ
มาตรฐานฮาลาลแล้ว จ�านวน ๑๙๐ กิจการ 

• ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร จ�านวน ๑,๓๑๔ คน

แฟชั่นไทย ๘๐๐ คน 
๑๓๐ นักออกแบบ

• ฝึกอบรมให้แก่ผู ้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
แฟชั่น ด้านการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรอาทิ การเสริมสร้าง 
ศักยภาพนักสร้างแพทเทิร์นเชิงสร้างสรรค์ เทคนิค การปรับแต่ง
หุ่นรองเท้า การออกแบบกระเป๋าแฟชั่นสตรีและบุรุษ เพื่อยกระดับ 
ทักษะและให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล. 
โดยมผีูป้ระกอบการและบคุลากรได้รบัการพฒันาแล้ว จ�านวน ๘๒๖ คน 
และนักออกแบบได้รับการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๑๓๐ คน 

ชิ้นส่วน 
ยานยนต์

๑๒๐ กิจการ ๖๐๐ คน • ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกให้แก่ SMEs ในด้านการเพิ่มผลิตภาพ  
การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติของเครือ่งจกัร มาตรฐานการผลติ 
รวมทั้งเทคโนโลยีการซ่อมบ�ารุงและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีขีด 
ความสามารถและศกัยภาพการผลติเพิม่ขึน้ สามารถแข่งขนัในตลาด
สากลได้ โดยมี SMEs ได้รับการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๑๒๒ กิจการ

• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�านวน ๖๓๙ คน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๕.๓ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ

  ๕.๓.๑ พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษด้านใน ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 

Development) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัย

ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นโครงการศึกษา 

เพื่อจัดท�าแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน (Zoning) ทั้งนี้ 

พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิต

อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ปิโตรเคม ีพลงังาน และยานยนต์ ซึง่มผีลติภณัฑ์มวลรวม 

คิดเป็นสัดส่วน ๑ ใน ๕ ของประเทศ ประกอบกับ 

มคีวามพร้อมของระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้ทางถนน 

รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงไปยังท่าเรือน�้าลึกทวายของสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมยีนมา ท่าเรอืสหีนวุลิล์ของราชอาณาจกัร

กัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม รวมทัง้เป็นทีรู่จ้กัของนกัลงทนุทัว่โลกให้เป็น

เขตเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียน 

   ทัง้นี ้ได้จดัท�าร่างพระราชบญัญตัิ 

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  

เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารจดัการพฒันา 

พืน้ทีเ่ฉพาะบรเิวณจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง 

โดยรฐัจะส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาระบบสาธารณปูโภค 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง 

“โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

 (Eastern Economic Corridor 

Development) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

เพื่อจัดท�าแนวทางการพัฒนาพื้นที่

อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ 

เพื่อรองรับการลงทุน (Zoning) 

และส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรม

เป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อน

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

จัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
ได้แก่ ๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ๒) แผนด�าเนินการด้านผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งจะค�านึงถึง 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ ๓) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน 
และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหา
แรงงาน รวมทัง้การจดัตัง้ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็การลงทนุ (One Stop Service) เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุ 
ในการขออนมุตัอินญุาตการประกอบกจิการและให้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  และ ๔) แผนการพฒันาศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยาน
   นอกจากนี ้โครงการดงักล่าวจะส่งเสรมิ ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  
๑) ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ๒) ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง 
และท่าเรือมาบตาพุด ๓) ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด  
และแหลมฉบัง-นครราชสีมา ๔) ทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วง
กรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง  
และเพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่วทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิง่พฒันาท่าเรอืน�า้ลกึจกุเสมด็ให้เป็นจดุจอดเรอืยอชท์ 
เรือข้ามฟาก (Ferry) และเรือส�าราญ (Cruise) เน้นการเชื่อมโยงกับท่าเรือท่องเที่ยวอื่น ๒ ฝั่งทะเลอ่าวไทย 
และอนัดามนั เพือ่รองรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิในทกุด้านทีม่แีนวขยายตวัเพิม่มากขึน้ในอนาคตให้เกดิผลอย่างเป็น 
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ โดยเอกชนพร้อมลงทุนอย่างน้อย ๑.๕ ล้านล้านบาท ภายใน ๕ ปี ประกอบด้วย 
๑) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒) โครงสร้างพื้นฐาน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓) เมืองใหม่  
โรงพยาบาล โรงเรยีน ทีอ่ยูอ่าศยั  ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๔) ท่องเทีย่วคณุภาพ เชงิสขุภาพ  ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
  ๕.๓.๒ พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านนอก ได้ด�าเนินการในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ ตาก 
สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา ซึ่งมีการด�าเนินการ ดังนี้
   (๑) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก สงขลา 
และสระแก้ว) นิคมอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะเป็นเครื่องมือและกลไก 
ทีจ่ะผลกัดนั เสรมิสร้างการพฒันาด้านอตุสาหกรรม เศรษฐกจิ การลงทนุ และการค้าซึง่จะสร้างความมัง่คัง่อย่าง
ยัง่ยนืในพืน้ที ่โดยการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจะก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ในระดบั
พื้นที่ (การสร้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เงินลงทุนและเงินหมุนเวียน) ระดับ
ประเทศ (ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระจายความเจริญ 
สูภ่มูภิาค ลดความเหลือ่มล�า้ ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน และเสรมิสร้างความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน) ดงันี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่)

ตาก ต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด ๘๓๖.๗๒

สงขลา ต�าบลส�านักขาม อ�าเภอสะเดา ๙๙๕.๕๓

สระแก้ว ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ ๖๖๐.๕๖

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการศกึษาและจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) และออกแบบงานก่อสร้าง (Detailed Design Drawings) โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๓ พื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ และมีก�าหนดที่จะเปิดด�าเนินการ 
ในปี ๒๕๖๑
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

สำาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ด�าเนินการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ดังนี้

    (๒.๑) พั ฒ น า พื้ น ที่

จงัหวดัตาก ในส่วนทางเลีย่งเมอืงแม่สอดพร้อมสะพาน

ข้ามแม่น�า้เมยแห่งที ่๒ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

๑๒ ตาก-แม่สอด และการปรบัปรงุขยายท่าอากาศยาน

แม่สอด ก่อสร้างลานตรวจสินค้าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ประกอบ และการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ 

    (๒.๒) พั ฒ น า พื้ น ที่

จังหวัดสระแก้ว ในส่วนถนนแยกทางหลวงหมายเลข 

๓๔๘-บ้านป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ ทางหลวงเชื่อม 

จดุผ่านแดนทีบ้่านหนองเอีย่น-สตงึบท และก่อสร้างลาน 

ตรวจสินค้าด้วยระบบ X-ray เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 

    (๒.๓) พั ฒ น า พื้ น ที่

จงัหวดัตราด ในส่วนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเลก็ โครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่ 

ถนนสายทางเข้าท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่ และขยายพืน้ทีล่านตรวจคอนเทนเนอร์สนิค้าด่านศลุกากร

คลองใหญ่

    (๒.๔) พัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลา ในส ่วนโครงการด ่านศุลกากรสะเดา  

(ด่านพรมแดนสะเดา) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

    (๒.๕) พัฒนาพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในส ่วนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒  

อ�าเภอโพนพิสัย–บึงกาฬ ตอน ๑ และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่

    (๒.๖) พัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนการเชื่อมต่อเส้นทาง Motorway 

(บางใหญ่-กาญจนบุรี) กับด่านบ้านพุน�้าร้อน และการพัฒนาด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านน�้าพุร้อน

    (๒.๗) พัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในส่วนทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก 

ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ อ�าเภอเชียงแสน-อ�าเภอเชียงของ ตอน ๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐- 

บ้านกิว่แก้ว อ�าเภอเทงิ โครงการศนูย์เปลีย่นถ่ายรปูแบบการขนส่งเชยีงของ โครงการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก

ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของ 

และโครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ

   (๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone: SEZ) ระยะที่ ๑ (SEZ1) ใน ๖ พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ�าเภอ

คลองใหญ่ จังหวัดตราด และอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยจะมีการลงทุนปรับปรุงและก่อสร้างระบบส่ง 

และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนตามระดับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๕.๓.๓ ดำาเนนิการบรหิารจดัการด้านแรงงานเพือ่รองรบัการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

หรอืช่องผ่านแดนทีส่�าคญั โดยจดัตัง้ศนูย์คุม้ครองแรงงานในศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านแรงงาน เพือ่รบัและวนิจิฉยั

ค�าร้อง ให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตอบปัญหาเกีย่วกบัสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแก่นายจ้างและแรงงาน

ต่างด้าวในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตาม 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีผู้มาใช้บริการ  

ณ ศนูย์คุม้ครองแรงงานฯ จ�านวน ๔,๓๗๐ คน นอกจากนี ้ยงัได้จดัฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยเน้น 

ที่แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักศึกษาใกล้ส�าเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อม 

ในการท�างานทัง้ในสถานประกอบกจิการและการประกอบอาชพีอสิระ โดยมผีูเ้ข้าฝึกอบรม จ�านวน ๑๗,๑๒๓ คน

  ๕.๓.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่ต้องการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยจัดงาน Open House เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วโลกได้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของ

ประเทศไทยในเรื่องของการลงทุน และได้น�านักธุรกิจชั้นน�าของไทยและกัมพูชา เอกอัครราชทูตต่างประเทศ

ประจ�าประเทศไทย เดินทางไปพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นการประกาศความพร้อมของ

ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคและเชื่อมโยงไปสู่ทั่วโลกอย่างเป็นทางการ 

 ๕.๔ การพฒันาระบบการเชือ่มโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ณ จดุเดยีว (National Single Window: NSW) 

   ปัจจบุนัระบบ NSW ของประเทศ มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรบัการเชือ่มโยงข้อมลูด้วยอเิลก็ทรอนกิส์

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนแล้ว โดยมี 

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรผ่านระบบ NSW แบบไร้เอกสารอย่างเป็นทางการแล้ว  

จ�านวน ๓๓ หน่วยงาน จ�าแนกได้ดังนี้

เชือ่มโยงข้อมลูครบถ้วนทกุสนิค้า/ประเภท
เอกสาร (สำาหรบัใช้/ไม่ใช้ในการผ่านพธิกีาร

ศลุกากรแบบไร้เอกสาร)

เชือ่มโยงข้อมลูไม่ครบถ้วน
ทกุชนดิสนิค้า สำาหรบัใช้

ในการผ่านพธิกีารศลุกากร
แบบไร้เอกสาร

มรีะบบเชือ่มโยงผ่าน NSW แล้ว 
แต่ต้องใช้ใบอนญุาต/ใบรบัรอง
กระดาษ ควบคูก่นัไปในขัน้ตอน

ไปผ่านพธิกีารศลุกากร

๒๐ หน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ๗ หน่วยงาน

กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ กรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส�านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย กรมเจ้าท่า กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมควบคุม
โรค กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สถาบันไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ การนคิมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ส�านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิการยางแห่ง
ประเทศไทย การท่าเรอืแห่งประเทศไทย และ
กรมการค้าภายใน

กรมการค ้ าต ่ า งประเทศ 
กรมสรรพสามิต ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา 
กรมวชิาการเกษตร ส�านกังาน
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
อุตสาหกรรม และกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร

ส� า นั ก ง า น ป ร ม า ณู เ พื่ อ สั น ติ  
กรมปศุสัตว ์ กรมการปกครอง  
กรมธุรกิจพลังงาน กรมประมง  
กรมศิลปากร และหอการค ้า 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



นโยบายข้อ ๖

243รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยมีการเชื่อมโยงระบบที่ส�าคัญ เช่น

  ๕.๔.๑ เชือ่มโยงระบบการอนญุาตการประกอบกจิการโรงงาน ในกระบวนการน�าเข้าและส่งออก 

วัตถุอันตราย แร่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. และน�้าตาลทราย ซึ่งจากผลการด�าเนินงาน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีการพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 

การดำาเนินการ จำานวน (โรงงาน) เงินลงทุน (ล้านบาท)

ประกอบและขยายกิจการโรงงาน ๙,๘๐๐ ๑.๐๖

ตั้งและขยายโรงงานน�้าตาลทราย ๓๖ ๑๓๗,๕๐๐.๐๐

  ๕.๔.๒ เชื่อมโยงระบบการอนุญาตผู้นำาเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับ

ระบบกรมวิชาการเกษตรกับกรมศุลกากรได้แล้ว ๖ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบงานยื่นค�าขอ และออกใบรับรองหรือ 

ใบอนุญาตยางพารา ๒) ระบบงานยื่นค�าขอ และออกใบอนุญาตพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ ๓) ระบบงาน 

ยื่นค�าขอและออกใบรับรองหรือใบอนุญาตน�าเข้าพืช ๔) ระบบงานยื่นค�าขอและออกใบส�าคัญขึ้นทะเบียนหรือ 

ใบรบัรองหรอืใบอนญุาตน�าเข้าวตัถอุนัตราย ๕) ระบบงานยืน่ค�าขอและออกใบอนญุาตหรอืใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีน

หรือใบรับแจ้งปุ๋ย และ ๖) ระบบงานยื่นค�าขอและออกใบรับรองหรือใบอนุญาตน�าเข้าเมล็ดพันธุ์พืช โดยได้ติดตั้ง

ระบบการออกใบรบัรองและเปิดให้บรกิาร Online แก่ผูป้ระกอบการในการยืน่ค�าขอเรยีบร้อยแล้ว ส่วนอกี ๒ ระบบ 

ได้แก่ ระบบยืน่ค�าขอและออกใบรบัรองคณุภาพสนิค้าเกษตร และระบบงานยืน่ค�าขอและออกใบรบัรองพชืทีต่ดัต่อ 

และไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้พัฒนาเป็นระบบ Back office เพื่อใช้ภายในกรมวิชาการเกษตรโดยไม่เชื่อมโยง

กับกรมศุลกากร

   นอกจากนี ้ได้ให้บรกิารออกใบอนญุาตน�าเข้า-ส่งออกสตัว์น�า้ ผ่านระบบ Fisheries Single 

Window กบัประชาชนหรอืผูร้บับรกิารเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบต่าง ๆ  และออกใบก�ากบัจ�าหน่าย

สัตว์น�้าน�าเข้า (IMD) จ�านวน ๒๖๗,๐๘๐ ฉบับ และได้จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบสินค้าเกษตร 

ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน ๗ แห่ง

  ๕.๔.๓ เชือ่มโยงระบบการยืน่หนงัสอืรบัรองถิน่กำาเนดิสนิค้า “ฟอร์ม ด”ี ให้สามารถแลกเปลีย่น 

และเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสมบูรณ ์

ได้แก่ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ประเทศมาเลเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร์ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม และประเทศไทย 

เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ได้เข้าร่วม Transition to Live Operation ตามโครงการน�าร่อง (ASEAN Single 

Window: ASW) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการน�าร่อง ASEAN Single Window (ASW Pilot Project)  

กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ๔ ประเทศดังกล่าว ในการทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ฟอร์ม ดี (e-ATIGA Form D) เพื่อน�าไปสู่การยกเลิก ATIGA Form D แบบกระดาษในอนาคต ตั้งแต่วันที่ 

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ผู้ประกอบการยื่นขอส่งออกไปยัง ๔ ประเทศดังกล่าว จะถูกส่งผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากร เพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทางภายใต้ระบบ ASW



นโยบายข้อ ๖

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

๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

 ๖.๑ การพัฒนาระบบขนส่งทางบก

  ๖.๑.๑ ดำาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟเร็วสูง

   (๑) โครงการความร่วมมือ

ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน สืบเนื่องจากการลงนาม 

กรอบความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย 

การกระชบัความร่วมมอืในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ทางรถไฟ ภายใต ้กรอบยุทธศาสตร ์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ระยะทางรวม ๒๕๐ กิโลเมตร 

จากกรุงเทพ-นครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การควบคุมและ

บริหารการเดินรถกลาง (โอซีซี) ณ บริเวณสถานีรถไฟ

เชยีงรากน้อย ต่อมาได้มกีารพจิารณารปูแบบการลงทนุ 

จะเป็นการจดัตัง้บรษิทัร่วมทนุ โดยมสีดัส่วนการลงทนุ 

ไทย ๔๐:จีน ๖๐ และฝ ่ายไทยได ้ เสนอให ้มี 

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟ (รถไฟความเร็วสูง) เส้นทาง

ระหว่างกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาก่อน เนื่องจาก

เป็นเส้นทางที่มีความพร้อมมากที่สุด และยังคง 

ความร่วมมือในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนเอง 

ทั้งหมด ส่วนรูปแบบการเดินรถฝ่ายไทยอาจตั้งบริษัทบริหารการเดินรถโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนถือหุ้นด้วย 

ทั้งนี้ จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๔ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ที่สถานีกลางดง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ช่วงที่ ๒  

ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร และช่วงที่ ๔ ระยะทาง ๑๓๖.๕ กิโลเมตร 

“โครงการความร่วมมือ

ด้านรถไฟไทย-จีน จะเริ่มก่อสร้าง

เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมาก่อน 

และโครงการความร่วมมือ

ระบบรางไทย-ญี่ปุ่น จะพัฒนา

เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

ช่วงบางซื่อ-พิษณุโลกก่อน”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย

    (๒.๑) ความร่วมมือด้านระบบราง มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ ๑) การพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม ่ ซึ่งฝ่ายไทยจะลงทุนในส่วนของ Ground Facilities เช่น งานโยธา 

งานระบบรถไฟฟ้า และจะพจิารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนนิการในระยะถดัไป โดยจะพฒันาช่วงบางซือ่-

พิษณุโลกก่อน ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ตามแนวเส้นทางรถไฟฯ ๒) การพัฒนารถไฟตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจด้านใต ้๓) การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

โดยทั้งสองฝ่ายรับทราบการจัดตั้งส�านักงานเพื่อเตรียมการส�ารวจและจัดตั้ง SPV (Special Purpose Vehicle)  

๔) การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก และ ๕) ระบบการขนส่งมวลชน

ทางราง ทั้งสองฝ่ายรับทราบการน�าเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของญี่ปุ่นมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 

และโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

    (๒.๒) ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นพิจารณาให้

ความช่วยเหลอืในการส่งผูเ้ชีย่วชาญมาให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนน เพือ่ให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ

ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ จะมีจัดเก็บข้อมูลและสาเหตุของอุบัติเหต ุ

ทางถนน และการพิจารณามาตรการจ�าเป็นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ

   (๓) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร 

และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน สายกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง ๑๙๓.๕ กิโลเมตร  

ขนาดรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่ง ช่วยให้ 

การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น และเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๖.๑.๒ ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ได้ด�าเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ  

โดยมีสถานะการด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้

   (๑) โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๒ โครงการ คือ ช่วง

ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก้ไขปัญหา 

การเดินรถในระบบทางเดี่ยว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD) ที่ลาดกระบัง

และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคาดว่างานก่อสร้างในสัญญาที่ ๑ จะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

และงานก่อสร้างในสญัญาที ่๒ จะแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษายน ๒๕๖๑ และช่วงชมุทางถนนจริะ-ขอนแก่น ระยะทาง 

๑๘๗ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหานคร  

และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจ�านวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้าง 

แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

   (๒) โครงการรถไฟทางคู่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 

๒ โครงการ คือ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

ขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้

กับกรุงเทพมหานคร และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจ�านวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น  

ซึง่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็เดอืนตลุาคม ๒๕๖๒ และช่วงมาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ ระยะทาง ๑๓๒ กโิลเมตร 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจ�านวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น 

และลดระยะเวลาในการเดนิทางและการขนส่งสนิค้า ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว ซึ่งคาดว่า 

จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓

   (๓) โครงการรถไฟรางคูท่ีอ่ยูร่ะหว่างการดำาเนนิการในขัน้ตอนของกระทรวงคมนาคม 

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

    (๓.๑) ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

จ�านวน ๓ โครงการ คือ ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

    (๓.๒) อยู่ระหว่างการพิจารณาการรายงานและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๕ โครงการ คือ ช่วงปากน�้าโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น-หนองคาย  

ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี และช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา

    (๓.๓) ออกแบบเสร็จแล้ว จ�านวน ๒ โครงการ คือ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  

และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

  ๖.๑.๓ ดำาเนินโครงการพัฒนารถไฟฟ้า ได้ด�าเนินการรวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ โดยมีสถานะ 
การด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้
   (๑) โครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
รถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
    รถไฟฟ้า สายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ฉลองรัชธรรม” (CHALONG RATCHADHAM) ซึ่งมี 
ความหมายว่า เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม ให้แก่เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง  
ช่วงบางใหญ่-เตาปนู จงึใช้ชือ่เรยีกรถไฟฟ้าสายดงักล่าวว่า “รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม” ทัง้นี ้รถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย มีระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ๑๖ สถานี  
จากสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ รถไฟฟ้าสายนี้จะท�าให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการลดการใช้รถยนต์และลดปัญหาจราจรติดขัด อีกทัง้ยังช่วยประหยัดพลังงาน 
และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป ซึ่งจากการเร่งรัดการด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าว ส่งผลให้รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้  
๔ เดือน (เดิมก�าหนดเปิดให้บริการเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

“เปิดให้บริการรถไฟฟ้า

มหานคร สายฉลองรัชธรรม 

(สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) 

มีระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ๑๖ สถานี”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    นอกจากนี ้ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีต้่องการเดนิทางเชือ่มต่อระหว่าง

สถานเีตาปนูและสถานบีางซือ่ คอื ๑) จดัรถโดยสารให้บรกิารเชือ่มต่อระหว่างสถานเีตาปนู-บางซือ่ จ�านวน ๑๒ คนั 

(เดินรถทุก ๔ นาที) รองรับผู้โดยสารประมาณ ๓,๖๓๐ คน/ชั่วโมง ๒) จัดรถไฟให้บริการเชื่อมต่อระหว่าง

สถานีบางซ่อน-บางซื่อ (ให้บริการในช่วงเช้า ๓ เที่ยวและช่วงเย็น ๑ เที่ยว) จ�านวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย  

๕ ตูโ้ดยสาร รองรบัผูโ้ดยสารได้ประมาณ ๖๐๐ คน/ขบวน ใช้ระยะเวลาเดนิทางจากสถานบีางซ่อนไปยงัสถานบีางซือ่ 

ประมาณ ๔-๕ นาท ี๓) ก่อสร้างทางเดนิเชือ่มระหว่างสถานบีางซ่อนของรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่-เตาปนู 

และสถานีบางซ่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้ให้บริการด้วย 

   (๒) โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๔ โครงการ คือ สายสีแดง 

ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีนำ้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพง-บางแค สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

   (๓) โครงการรถไฟฟ้าที่คณะรัฐมนตรีได ้มีมติ เห็นชอบให ้ดำา เนินการแล ้ว  

จำานวน ๓ โครงการ คือ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง 

ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง

   (๔) โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมทบทวนการเสนอโครงการให้

เป็นไปตามความเหน็ของสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ จ�านวน ๑ โครงการ 

คือ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-

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

  ๖.๑.๔ ดำาเนนิโครงการพฒันารถไฟเพือ่แก้ไขปัญหาจดุตดัของทางรถไฟกบัถนน ได้ด�าเนนิการ 

๒ สายทาง โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบให้ด�าเนนิการแล้ว คอื สายสแีดงอ่อน ช่วงบางซือ่-พญาไท-มกักะสนั-

หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง

  ๖.๑.๕ ดำาเนินโครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน ได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ 

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นโครงการต่อขยายโครงข่ายทางพเิศษไปยงัฝ่ังตะวนัตกของ

กรงุเทพฯ มรีะยะทางรวม ๑๖.๗ กโิลเมตร เริม่ต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภเิษก 

บริเวณใกล้โรงกรองน�้ามหาสวัสดิ์) สิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อ เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช บริเวณด้านเหนือ

ของสถานีขนส่งหมอชิต ๒ และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนก�าแพงเพชร ๒ เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่น  

แก้ไขปัญหาจราจรเส้นทางกาญจนาภเิษกด้านตะวนัตกของกรงุเทพมหานครมาสูย่่านใจกลางเมอืงได้อย่างสะดวก 

โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ ๔ เดือน (เดิมก�าหนดเปิดให้บริการ

เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) นอกจากนี้ มีการด�าเนินโครงการที่เป็นการพัฒนาการขนส่งทางถนน อีกจ�านวน ๒๖ 

โครงการ สรุปได้ดังนี้

   (๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง จ�านวน ๓ เส้นทาง ซึง่คณะรฐัมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการแล้ว ดังนี้ 

    (๑.๑) ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายพทัยา-มาบตาพดุ ระยะทาง ๓๒ กโิลเมตร 

เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมต่อไป

ยังท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓

    (๑.๒) ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-นครราชสมีา ระยะทาง ๑๙๖ 

กโิลเมตร เพือ่พฒันาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสงูรองรบัการเดนิทางและขนส่งสนิค้าระหว่างกรงุเทพมหานคร

และปรมิณฑล และจงัหวดัต่าง ๆ  ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข ๑ 

(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงและปัญหาการ

จราจรตดิขดั คาดว่าจะลงนามครบทัง้ ๔๐ ตอน ภายในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้บรกิารได้ภายในปี ๒๕๖๓

    (๑.๓) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ 

กโิลเมตร เพือ่พฒันาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสงูรองรบัการเดนิทางและขนส่งสนิค้าระหว่างกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล สู่จังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวง

หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ (ถนนป่ินเกล้า-นครชยัศร)ี ทีม่ปีรมิาณการจราจรสงู 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และมปัีญหาการจราจรตดิขดั คาดว่าจะลงนามครบทัง้ ๒๕ ตอน ภายในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้บรกิาร
ได้ภายในปี ๒๕๖๓
   (๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท จ�านวน ๒๓ เส้นทาง โดยม ี
สถานะการด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้
    (๒.๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๑๕ โครงการ แบ่งออกเป็น  
๓ กลุ่ม ดังนี้ 
     กลุ่มที่ ๑ จ�านวน ๙ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ�าเภอ
กบนิทร์บรุ-ีอ�าเภอวงัน�า้เขยีว ตอน ๓ จงัหวดันครราชสมีา ปราจนีบรุ ีทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ�าเภอกบนิทร์บรุ-ี
อ�าเภอปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบี่-อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดกระบี่ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ�าเภอบ้านบงึ-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑-อ�าเภอบ้านค่าย ตอน ๓ จงัหวดัระยอง 
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ�าเภอบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ 
อ�าเภอปราสาท-อ�าเภอขขุนัธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน ๑ จงัหวดัศรสีะเกษ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ 
อ�าเภอร้องกวาง-อ�าเภองาว ตอน ๒ จงัหวดัแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๔ อ�าเภอตะกัว่ป่า-บ้านเขาหลกั-บ้านโคกกลอย 
จังหวัดพังงา และทางหลวงหมายเลข ๑๑ สามแยกดอยติ-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     กลุ่มที่ ๒ จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงชนบทสาย จ ผังเมืองรวม 
เมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผงัเมอืงรวมเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ทางหลวงชนบท 
สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงชนบทสาย ก (ตอนที่ ๒)  
ผงัเมอืงรวมเมอืงสรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและทางหลวงชนบท สายแยก ทล.๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลกึ 
อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
     กลุ่มที่ ๓ จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒  
(ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓-คลองมหาสวัสดิ์
    (๒.๒) โครงการทีล่งนามในสญัญาแล้ว จ�านวน ๗ โครงการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ดงันี้ 
     กลุ่มที่ ๑ จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวม 
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.๓๓-ด่านผ่านแดน 
บ้านคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และทางหลวงชนบท สาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวม 
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
     กลุ่มที่ ๒ จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-
ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ตอน NS2 ตอน NS3 และตอน CD Road
    (๒.๓) โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างรอลงนามในสญัญา จ�านวน ๑ โครงการ คอื ทางหลวง
หมายเลข ๔๑ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง)  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๖.๑.๖ ดำาเนนิโครงการจดัซือ้รถโดยสารใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) เพือ่น�ามาใช้บรกิาร
ทดแทนรถโดยสารเดมิขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพทีใ่ช้น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ และช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชวีติของประชาชนในการเดนิทางด้วยรถโดยสารประจ�าทาง ทัง้นี ้มกี�าหนดจะรบัมอบรถโดยสาร จ�านวน ๔๘๙ คนั 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
   นอกจากนี้ ในการพัฒนารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะต่อไปนั้น 
จะมีการติดตั้ง GPS บนรถโดยสาร ๕๐๐ คัน และติดตั้งป้ายอัจฉริยะ ๖ ป้าย (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ๔ ป้าย  
BTS จตุจักร ๒ ป้าย) น�าระบบตั๋วร่วมมาใช้ รวมทั้งจะด�าเนินการเพื่อน�ารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้เดินรถภายใน 
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย
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  ๖.๑.๗ ดำาเนนิโครงการจดัหารถไฟโดยสารรุน่ใหม่สำาหรบับรกิารเชงิพาณชิย์ จ�านวน ๑๑๕ คนั

ซึ่งได้รับรถไฟชุดแรกแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ ขบวน ๆ ละ ๑๓ คัน รวม ๓๙ คัน แบ่งเป็น 

รถปรบัอากาศนัง่และนอนชัน้ที ่๑ รถปรบัอากาศนัง่และนอนชัน้ที ่๒ รถโบกีข้ายอาหารปรบัอากาศ และรถก�าลงั

ไฟฟ้า (Power Car) ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับรถไฟครบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ได้มีพิธีเปิดเดินขบวนรถใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างกรุงเทพ-นครปฐม ก่อนจะเปิดให้บริการเป็นขบวน

รถด่วนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ได้เป็นเส้นทางแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

  ๖.๑.๘ ดำาเนินการปรับปรุงขบวนรถโดยสารชั้น ๓ (รถไฟฟรี) โดยจะพัฒนาบริการรถไฟ

ให้มีความสะดวก สบาย รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน  

ซึง่จะปรบัปรงุรถไฟฟรชีัน้ ๓ ทีพ่่วงอยูใ่นขบวนรถเรว็ใน ๔ เส้นทาง จ�านวน ๘ ขบวน และจะทยอยด�าเนนิการปรบัปรงุ

ขบวนรถไฟชานเมือง ซึ่งเป็นรถไฟฟรีที่เปิดให้บริการประชาชนวันละ ๑๖๔ ขบวน ให้มีรูปโฉมทันสมัย สามารถ

อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางได้ดยีิง่ขึน้ โดยการท�าสขีบวนรถโดยสารทัง้ภายในและภายนอกใหม่ ปรบัปรงุ

ห้องน�้าให้มีความสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน ปรับปรุงสภาพพื้นในตัวรถโดยสารให้มีความสะอาดแข็งแรง 

ปรบัปรงุเบาะทีน่ัง่ให้นัง่ได้สะดวกสบาย ปรบัปรงุพดัลมในรถโดยสาร และจะท�าความสะอาดในขบวนรถไฟโดยสาร

ทุกคันอีกด้วย ทั้งนี้ มีก�าหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

  ๖.๑.๙ พัฒนาเส ้นทางจักรยาน 

ได ้มีการพัฒนาเส ้นทางจักรยาน ซึ่ งในป ัจจุบัน 

มีเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้งานได้แล้วระยะทาง 

๕๖๖.๑๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๗๑๕.๓๙ 

กิโลเมตร และจะพัฒนาเพิ่มในอนาคต ๑,๐๗๑.๑ 

กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๒,๓๕๒.๖ กิโลเมตร ได้ส�ารวจ

ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในแต่ละพื้นที่ และ

บูรณาการแนวทางการพัฒนาระบบทางจักรยาน

ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อน�า 

ข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนด�าเนินการก่อสร้างทางจักรยานและจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการตามแผนงาน 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานด้วย เช่น ก�าหนดให้สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอนุญาต 

ให้น�ารถจักรยานทุกประเภทขึ้นขบวนรถไฟฟ้าได้

   นอกจากนี้ ได้จัดท�าคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานส�าหรับ

ประเทศไทยเพื่อใช้ส�าหรับอ้างอิงการก่อสร้างช่องทางจักรยานให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

พร้อมทัง้ได้น�ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทางจกัรยานและอปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีร่วมอยูใ่นการก่อสร้าง

ทางจักรยาน เช่น เสาล้มลุกจราจร เสาหลักอ่อน เสายางจราจร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการใช้

ยางพารา รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 ๖.๒ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ

  รั ฐบาล ได ้ ด� า เ นิ นการพัฒนาท ่ า

อากาศยานในภูมิภาค จ�านวน ๒๘ แห่ง เพื่อเพิ่ม 

การใช้ประโยชน์จากแต่ละท่าอากาศยาน รวมทั้ง

พัฒนาการบริหารจัดการระบบท่าอากาศยานให้มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้นตามศักยภาพของแต ่ละ 

ท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการ

ศกึษาและจดัท�าแผนการพฒันาท่าอากาศยานและเพิม่

การใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภมูภิาคแล้วเสรจ็ 

โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๖.๒.๑ พฒันาท่าอากาศยานดอนเมอืง 

ได้ด�าเนินการพัฒนาอาคารผู้โดยสารอาคาร ๒ อาคาร

เทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมต่อ 

ด้านทิศใต้ (South Corridor) ซึ่งด�าเนินการเสร็จ 

และเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

  ๖.๒.๒ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๙๐ ล้านคนต่อปี (จากการด�าเนินโครงการระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓) ดังนี้

   (๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยาน 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด กับบริษัทผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ๓ งาน คือ ๑) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบ 

เครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ ๑ 

และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) ๒) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  

และ ๓) งานควบคุมงานก่อสร้าง โดยก�าหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี ๒๕๖๒

   (๒) โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิระยะที ่๓ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ และโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร

  ๖.๒.๓ พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 

มีการใช้ประโยชน์ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน ์

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และแบ่งเบาภาระของ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยปัจจุบันได้ดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

“ด�าเนินโครงการพัฒนา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระยะที่ ๒ และพัฒนา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

เพื่อรองรับการเติบโต

ของปริมาณการจราจรทางอากาศ

ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต”
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และการเชือ่มโยงโครงข่ายการคมนาคมกบัภายนอก

ท่าอากาศยาน ตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

ท่าอากาศยานอูต่ะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชงิพาณชิย์ 

แห่งที่ ๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย โครงการ

ที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) โครงการก่อสร้างเพิ่ม 

ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖-ทางหลวงหมายเลข ๓ (สัตหีบ)  

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

   (๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ สาย พัทยา-มาบตาพุต 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

   (๓) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ ตอน แยกทางหลวง

หมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา อยู่ระหว่างการประกวดราคา

ทัง้นี ้ในปี ๒๕๕๙ ได้ด�าเนนิโครงการการปรบัปรงุและจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานอูต่ะเภา 

เพื่อให้อาคารที่พักผู ้โดยสารหลังใหม่มีความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู ้โดยสารและสายการบิน  

และพร้อมรับการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation  

Organization: ICAO) เช่น การตดิตัง้สะพานเทยีบเครือ่งบนิและอปุกรณ์ไฟน�าทางส�าหรบัเครือ่งบนิเข้าจอดเทยีบ

พร้อมอปุกรณ์ประกอบ การก่อสร้างรัว้เขตการบนิ ระยะทาง ๑๓.๑๕ กโิลเมตร การจดัหารถเขน็กระเป๋าผูโ้ดยสาร 

๗๐๐ คัน การจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินและปรับปรุงพื้นผิวบริเวณไหล่ทางวิ่ง 

  ๖.๒.๔ พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้มีขีด

ความสามารถเพิ่มขึ้น ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี (จากเดิม ๖.๕ ล้านคนต่อปี) ซึ่งส่วนที ่

ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์และลานอเนกประสงค์ อาคารส�านักงาน 

ท่าอากาศยานภูเก็ต อาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น อาคารคลังสินค้า และอาคารส่วนบ�ารุงรักษา

และคลังงานทางขับและลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบเติมน�้ามันอากาศยานทางท่อ อาคาร

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยระบบถนนภายในท่าอากาศยาน ระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน ก่อสร้างอาคาร 

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คงเหลืองานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

  ๖.๒.๕ พฒันาท่าอากาศยานแม่สอด จงัหวดัตาก มผีลการด�าเนนิการทีส่�าคญั เช่น ได้ด�าเนนิการ 

จดัซือ้ทีด่นิแล้ว ๑๗๕ ไร่ อยูร่ะหว่างการก่อสร้างทางขบัลานจอด ทัง้นี ้มแีผนทีจ่ะด�าเนนิโครงการก่อสร้างอาคาร

ที่พักผู้โดยสาร ขนาด ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้โดยสาร ๑.๕ ล้านคนต่อปี และต่อเติมความยาวทางวิ่ง

เพื่อรองรับเครื่องบินขนาด B737 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

 ๖.๓ การพัฒนาระบบการขนส่งทางนำ้า

  ๖.๓.๑ ดำาเนนิโครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์ คลองใหญ่ จงัหวดัตราด เพือ่พฒันา

ระบบการขนส่งทางน�้าชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

  ๖.๓.๒ ดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่นำ้าเจ้าพระยา โดยปรับปรุงท่าเรือ

จ�านวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ มีภาคเอกชนที่สนใจเสนอแนวทางการพัฒนาการโดยสารทางน�้าเพื่อแก้ปัญหาการ

จราจรและการเชือ่มต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรอืโดยสาร รถไฟฟ้า รถประจ�าทาง โดยจะยกระดบัท่าเรอื



นโยบายข้อ ๖

253รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร  

โดยภาครัฐจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และภาคเอกชนจะขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ  

โดยปัจจุบันสามารถเปิดใช้งานแล้ว จ�านวน ๑๓ แห่ง ยังเหลืออีก ๔ แห่ง ได้แก่ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือ 

กรมเจ้าท่า ท่าเรือสาธร และท่าเรือราชินี

  ๖.๓.๓ ดำาเนนิโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและสำารวจออกแบบรายละเอยีดโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่นำ้าเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือ 

ในแม่น�้าเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกินน�้าลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การศึกษา และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

  ๖.๓.๔ ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่นำ้าป่าสัก เพื่อเชื่อมโยง 

การขนส่งสินค้าทางน�้าภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มายังท่าเรือต่าง ๆ  ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ๑) งานศึกษาออกแบบรายละเอียด

และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ๒) งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้าป่าสัก  

ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จ�านวน ๓ ตอน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  ๖.๓.๕ ดำาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสร้าง

รางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดปั้นจั่นเดินบนรางคร่อมรางรถไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนขบวนรถไฟ 

ในการบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงขบวนรถไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐ และเปิดด�าเนินการในปี ๒๕๖๑

  ๖.๓.๖ ดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  

เพือ่ให้บรกิารท่าเรอืชายฝ่ังเป็นการเฉพาะ ซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ทัง้นี ้มกี�าหนดแล้วเสรจ็ในเดอืนพฤศจกิายน 

๒๕๖๐ และเปิดด�าเนินการในปี ๒๕๖๑ 

  ๖.๓.๗ ดำาเนินโครงการพัฒนาเชื่อม

ต่อการเดินทางทางนำ้าของประชาชน เส้นทางคลอง

ผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือหัวลำาโพงถึงท่าเรือเทเวศร ์

ระยะทางประมาณ ๕ กโิลเมตร โดยจดัเรอื จ�านวน ๖ ล�า  

เพื่อทดลองให้บริการน�าร่องฟรีทุกวันตั้งแต่วันที่ ๕ 

กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีท่าเรือทั้งหมดจ�านวน  

๙ ท่า และได้ด�าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ๑ ท่า  

ทีต่ลาดเทวราชกญุชร ทัง้นี ้ผูส้ญัจรจะสามารถใช้เชือ่มต่อ 

กับการเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยาได้ โดยเรือ 

ทีใ่ห้บรกิารทกุล�าจดัให้มเีสือ้ชชูพีไว้เพือ่ความปลอดภยั

ของผู ้โดยสารด้วย ซึ่งผลการด�าเนินการระหว่าง 

วนัที ่๕-๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ มจี�านวนผูใ้ช้บรกิารทัง้สิน้ 

๒๖,๔๗๒ คน ทัง้นี ้คาดว่าจะสามารถเดนิเรอือย่างเป็น

ทางการได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

“เชื่อมต่อการเดินทางทางน�้า

ของประชาชน เส้นทางคลอง

ผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือ

หัวล�าโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ ๕ กิโลเมตร 

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมต่อการเดินทาง

โดยเรือด่วนเจ้าพระยา”
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 ๖.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจร

  รัฐบาลได้ตระหนักว่าปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก และปัญหา 

ดังกล่าวสะสมมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น จึงได้เร่งรัดการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งทางบก ทั้งระบบราง ทางถนน รถไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางน�า้ ดังที่ได้กล่าว

มาข้างต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม ได้มีการก�าหนด

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจร ดังนี้

  ๖.๔.๑ มาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่ ได้จัดท�าโครงการท�าการจราจรวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน 

(Before and after will be better) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เริ่มด�าเนินการกับถนนสายหลัก ๒๑ สาย  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยต�ารวจลงพื้นที่ เร่งระบายรถยนต์ รวมทั้งปรับปรุง

ทางกายภาพถนน รวม ๔๓ จุด เช่น ปาดเกาะ ขยายผังการจราจาร กวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด  

การสนบัสนนุให้มกีารใช้ระบบเทคโนโลยด้ีานการจราจรมาเป็นเครือ่งมอืช่วยเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรในการกวดขนั

วินัยจราจรของผู้ขับขี่ การจัดระเบียบรถตู้ รถสาธารณะ ในการจอดรับผู้โดยสารให้เป็นระเบียบ การก�ากับดูแล

ระเบียบวินัยของผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจ�าทางให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

การจัดให้มีสายตรวจส�าหรับรถขนส่งสาธารณะ การจัดระเบียบการขับรถจักรยานยนต์ การจัดให้มีการจราจร

และคนืผวิจราจรให้เรว็ทีส่ดุบนพืน้ทีถ่นนทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ปรบัปรงุการจดัการจราจรบรเิวณจดุตดักระแส

จราจร จุดคอขวดต่าง ๆ  บนทางพิเศษ การจัดช่องทางเดินรถมวลชน (High-Occupancy Vehicle, HOV lane) 

๓ คนขึ้นไป การสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัด Campaign ส่งเสริม 

การใช้ Public Transport และการจัดท�าที่จอดแล้วจร (Park&Ride)
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  ๖.๔.๒ มาตรการระยะที ่๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) เน้นมาตรการเชงิสนบัสนนุ ทีม่คีวามจำาเป็น 

เร่งด่วนเพื่อรองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันและโครงข่ายที่กำาลังจะเปิดให้บริการ และมาตรการ 

ด้านจราจร เช่น สนับสนุนจัดท�าแผนการเดินทาง Travel Plan ส�าหรับหน่วยราชการและเอกชนที่สมัครใจ  

กองทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ภาษีน�้ามันอุดหนุน ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการจ�ากัดความเร็ว 

แบ่งตามช่องจราจร บนทางสายหลกั เข้า-ออกตวัเมอืงทีก่ารจราจรไม่คบัคัง่ การจ�ากดัความเรว็ของรถยนต์บนถนน 

ที่มีการเดินทางร่วมกับจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และมาตรการลดผู้ขับขี่อันตรายบนถนน เมาแล้วขับ

พักใบขับขี่ ๑ ปี

  ๖.๔.๓ มาตรการระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เน้นมาตรการสนับสนุนและจำากัดสิทธิ ์

ในพืน้ที ่ซึง่มโีครงข่ายระบบรถไฟฟ้าหนาแน่นเพยีงพอบรเิวณพืน้ทีศ่นูย์กลางธรุกจิ (Central Business District: CBD) 

เช่น มาตรการส่งเสรมิ Travel Plan ออกเป็นกฎหมายการศกึษาผลกระทบด้านการจราจร Transport Assessment 

ส�าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ส่งผลกระทบด้านการจราจร การพัฒนา Applications เพื่อรายงาน

สภาพจราจรแบบ Real-time หรอืการร่วมมอืภาคเอกชนด�าเนนิการ กองทนุพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ โดยน�า 

รายได้จากภาษีน�้ามันอุดหนุนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการเก็บเงิน Road Pricing มาตรการจ�ากัดรถยนต์ 

Auto-restricted by Type/Occupancy CBD และการก�าหนดมาตรฐานอาคารเพื่อรองรับการใช้ทางจักรยาน

  ๖.๔.๔ มาตรการระยะที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) เป็นมาตรการจำากัดสิทธิ์ มาตรการ

ด้านการเงิน และการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport) ในพื้นที่ซึ่งต้องมี 

ความหนาแน่นโครงข่ายรถไฟฟ้าไม่ตำ่ากว่า ๐.๒ กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร เช่น มาตรการเก็บเงินเข้าพื้นที ่

(Road Pricing) บนถนนวงแหวนรัชดา ๖.๐๐-๑๐.๐๐ น. มาตรการจ�ากัดรถบรรทุกห้ามเข้าพื้นที่ (Truck  

Restricted Zone) บนถนนวงแหวนรัชดา ระยะที่ ๓ การปรับการเก็บเงินค่าทางพิเศษ โดยให้ปรับตามเวลา 

และสภาพจราจรติดขัด เพื่อบรรเทาหรือกระจายปริมาณจราจรระหว่างถนนปกติและทางพิเศษ มาตรการ 

จัดช่องทางส�าหรับรถโดยสารประจ�าทาง (Bus Lane) และการจัดระบบให้สิทธิพิเศษรถโดยสารประจ�าทาง  

(Bus Priority) บนถนนสาทร และมาตรการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีรถยนต์ตามอายุรถยนต์ และเงื่อนไขอื่น ๆ

 ๖.๕ การพัฒนาระบบตั๋วร่วม 

  เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายในการเชือ่มต่อ 

การเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียง 

ใบเดียว ซึ่งจะมีการจัดส่งมาตรฐานกลางระบบ 

ตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard) 

แก่ผู ้ให้บริการในระบบขนส่งเพื่อพิจารณาปรับปรุง

และจัดท�าระบบจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อให้สามารถเข้าสู ่การใช้งานระบบตั๋วร่วมแล้ว  

ซึง่ขณะนีร้ะบบศนูย์บรหิารจดัการรายได้กลาง (Central 

Clearing House: CCH) ในภาคขนส่งได้ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ

รถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ๔ สาย (BTS MRT 

ARL และสายสีม่วง) เพื่อท�าการปรับปรุงระบบจัดเก็บ

ค่าโดยสารให้สามารถรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม ทั้งนี้ 

รวมถึงการเจรจากับผู้ประกอบการระบบขนส่งใหม่ ๆ 
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ให้มีการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าโดยสารตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม เพื่อรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม เช่น  

ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ รถโดยสารประจ�าทาง ระบบทางด่วน รวมทั้งการเจรจากับผู ้ประกอบการ 

นอกภาคขนส่งเพือ่ให้รองรบัการใช้ระบบตัว๋ร่วม นอกจากนี ้จะมกีารจดัตัง้ผูบ้รหิารจดัการและบ�ารงุรกัษาระบบตัว๋ร่วม 

(Common Ticketing Company: CTC) ในรปูแบบการให้เอกชนร่วมลงทนุ (Public Private Partnership: PPP) 

และจัดท�าพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการด�าเนินงานระบบ

ตั๋วร่วมต่อไปด้วย

 ๖.๖ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

ในสาขาขนส่ง 

  รฐับาลได้ด�าเนนิการเพือ่แยกหน่วยงาน

ทีด่แูลด้านการก�ากบัดแูล (Regulator) และหน่วยงาน 

ด้านปฏบิตักิาร (Operator) ของระบบรางออกจากกนั 

โดยจะจดัตัง้ “กรมการขนส่งทางราง” ให้เป็นหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลระบบรางเป็นการเฉพาะ มีภารกิจในด้าน 

๑) นโยบาย (Policy Advisor) ได้แก่ งานนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ ๒) ก�ากับดูแล (Regulator) ได้แก่  

งานมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งทางราง 

ก�ากับดูแลการซ่อมบ�ารุงทางให้ได้มาตรฐาน และ  

๓) การพฒันาและลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน (Provider) 

โดยอยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างพระราชบญัญตักิารขนส่ง

ทางราง พ.ศ. .... จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น 

หน่วยปฏิบัติการนั้น ได้มีการจัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยคู่ขนานไปด้วย

๗. การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 ๗.๑ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

  รัฐบาลได้ก�าหนดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างที่รอให้ร่าง 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการของหน่วยงาน 

ของรัฐ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

  นอกจากนั้น ยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็น

ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก�าหนด

แนวทางจัดการด้านบุคลากรให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันภายใต้การเรียนรู้และการท�างาน

เป็นทีม ตลอดจนมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เตรียมการจัดตั้ง 

“กรมการขนส่งทางราง” 

ให้เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล

ระบบรางเป็นการเฉพาะ 

โดยยกร่างกฎหมายและอยู่ระหว่าง

การรับฟังความคิดเห็น

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
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257รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๗.๒ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จ�าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

  ๗.๒.๑ กลุม่กฎหมายส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั ได้แก่ พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ จดัตัง้กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับแล้ว และร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  ๗.๒.๒ กลุ ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. .... ซึง่ผ่านการตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้ว และอยูใ่นระหว่าง 

การพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต่อไป ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ๗.๒.๓ กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. …. ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วย

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. …. ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอชะลอร่างเพื่อทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่ง

 ๗.๓ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  รัฐบาลได้จัดท�าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยส่งเสริมการสร้าง

นวตักรรมในการให้บรกิาร ซึง่ประกอบด้วยการพฒันา

รากฐานและการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ให้แก่ 

การท�างานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะน�าไปสู่ 

การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน 

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิด 

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู ้รับ

บริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และให้ 

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพื่อน�าไป 

ต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมต่อไป

“จัดท�าแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการท�างานและ

การให้บริการในภาครัฐ น�าไปสู่

การลดเอกสารกระดาษ เพิ่มความสะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิด

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”
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258 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๗.๔ การดำาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น

  ๗.๔.๑ พัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน (Government Access  

Channels) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ  

ได้จากจุดเดียว ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน ๓ ช่องทาง ได้แก่

   (๑) การให้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการจาก

    (๑.๑) เวบ็ไซต์กลางบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐั www.egov.go.th ซึ่งมีหน่วยงาน 

ของรัฐที่เข้าร่วม ๔๕๔ หน่วยงาน

“พัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐ

ส�าหรบัประชาชน Gov Channels 

ผ่าน ๓ ช่องทาง 

ได้แก่ www.egov.go.th 

Mobile Application และช่องทางอื่น ๆ 

เช่น Government Kiosk”
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259รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๑.๒) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th เช่น  

คู่มือการจดทะเบียนภาษีชนิดต่าง ๆ การขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน การขอใบอนุญาตขับรถชนิดต่าง ๆ

    (๑.๓) ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูล

เชิงสถิติ เช่น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ รายชื่อนิติบุคคล 

จัดตั้งใหม่ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ

   (๒) การให้บรกิารผ่านโปรแกรม 

เข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ 

https://apps.go.th และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการ

บริการ ๒๓๕ บริการ เช่น Echo English ระบบรับ

เรื่องร้องเรียน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ Air4Thai 

DoctorAsks Post e-Mart

   (๓) ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่

    (๓.๑) การให ้บริการผ ่านจุดบริการข ้อมูลประชาชนผ ่านบัตรประชาชน  

Government Kiosk

    (๓.๒) จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box โดยมีแนวคิด 

การให้บริการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของส่วนราชการ และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร

   ทั้งนี้ การด�าเนินการได้ค�านึงถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว โดยมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ 

ของศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชนด้วย

  ๗.๔.๒ ดำาเนินโครงการก้าวใหม่กระทรวงพาณิชย์สู ่ MOC e-Service เพื่อยกระดับ 

การท�างานเชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้  

ได้รวบรวมและเชือ่มโยงบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ให้แก่ประชาชนผ่านเวบ็ไซต์ https://www.moc.go.th นอกจากนี้ 

ยงัพฒันาบรกิารไปสู ่Smart Phone และ Mobile Application โดยจดัท�าแอปพลเิคชนัเพือ่ให้บรกิาร ประกอบด้วย

   (๑) “MOC Life” 

แอปพลิเคชันศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ�าวันของประชาชน ได้แก่ 

บริการตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร บริการ 

ร้องเรียนราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม MOC 

Live TV กิจกรรมการถ่ายทอดสดต่าง ๆ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) “MOC Search” แอปพลิเคชันศูนย์กลางการให้บริการค้นหาข้อมูล ได้แก่ บริการ

ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร บริการค้นหาเครื่องหมายการค้า บริการค้นหาคลังสินค้าตามนโยบายรัฐ 

บริการค้นหาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ

   (๓) “MOC Statistic” แอปพลิเคชันศูนย์กลางข้อมูลสถิติส�าหรับประชาชน ได้แก่  

สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย สถิตินิติบุคคลจัดตั้งใหม่

   (๔) “MOC Tracking” แอปพลิเคชันศูนย์กลางสถานการณ์ท�าธุรกรรมออนไลน์ ได้แก่ 

การเข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

  ๗.๔.๓ จัดให้มีการค้าผ่านช่องทาง

พาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) เช่น การค้า 

ออนไลน์ผ่านช่องทาง https://www.thaitrade.com  

การพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ (Smart Online 

Exporter)  รวมทั้ งการจัดกิจกรรมจับคู ่ ธุ รกิจ  

(Business Matching) สามารถผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ 

ขยายตลาดได้ ๒๒,๘๐๐ ราย คาดว่ามีการสั่งซื้อ 

ผ่านระบบกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ WSIS Prize 2016 (World Summit of Information Society) ในสาขา Capacity Building 

ซึ่งจัดโดย International Telecommunication Union (ITU) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ

  ๗.๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยนำา

เทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาปรับปรุงบริการต่าง ๆ เช่น 

   (๑) ให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แทนการใช้กระดาษ 

   (๒) การออกใบรบัรองมาตรฐานสนิค้าทางระบบอเิลก็ทรอนกินกิส์ (มส.๒๔) รวม ๔ ชนดิ 

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว แป้งมันส�าปะหลัง และปุยนุ่น 

   (๓) การบริการออกหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้า เพื่อผู้ประกอบการน�าไปใช้

ประโยชน์ในสทิธพิเิศษทางการค้าตามความตกลงต่าง ๆ  เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้ผูป้ระกอบการไทย 

  ๗.๔.๕ จัดงาน “Thailand Online 

Mega Sale 2016” รัฐบาลจัดงานมหกรรม 

ลดราคาสนิค้าและบรกิารทางออนไลน์ครัง้ยิง่ใหญ่แห่งปี 

ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๑-๙ กนัยายน ๒๕๕๙ เพือ่ส่งเสรมิ 

และผลกัดนัธรุกจิไทย เพิม่ช่องทางการค้าทางออนไลน์ 

ยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจโดยการ

ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียน

พาณชิย์ (DBD Registered) และการออกเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชือ่ถอืการประกอบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

(DBD Verified) และน�าสนิค้ามาจ�าหน่ายบนเวบ็ไซต์ www.thailandmegasale.com ปัจจบุนัมร้ีานค้าออนไลน์

ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified รวม ๑๙,๕๕๗ ราย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นศูนย์กลางให้ผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

หรอือคีอมเมร์ิซในประเทศไทยได้เข้ามารวมตวักนั ส่งเสรมิผลกัดนัให้เกดิการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ และเป็นโอกาสส�าคัญในการกระตุ ้นผู ้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

  ๗.๔.๖ จดังาน “Startup Thailand 

& Digital Thailand 2016” จัดขึ้นระหว่างเดือน

สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่ภูมิภาค ๓ จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อต่อยอดการ

พฒันา Startup และ Digital Economy ให้ครอบคลมุ

ทั่วประเทศ สร้างความตระหนักด้านการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม การน�าเทคโนโลยีมาสร้าง 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสร้าง 

เครือข ่ายให ้ เกิดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของ

เทคโนโลยีและโอกาสที่มาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล 

เพื่อสร้างฐานสู่การเป็น Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงต่อไป 

 ๗.๕ การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

  หน่วยงานที่จัดอันดับประเทศทางด้าน 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สองหน่วยงานหลักของโลก 

ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN e-Government 

Development Index: EGDI 2016) จัดอันดับให้

ประเทศไทยเลือ่นขึน้ถงึ ๒๕ อนัดบั จากอนัดบัที ่๑๐๒ 

มาอยูอ่นัดบัที ่๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ โดยประเทศไทย

ได้ก้าวขึ้นจากประเทศในกลุ่ม Middle-EGDI เป็น 

High-EGDI Value ส่งผลให้อันดับของประเทศไทย 

ขึ้นมาเป็นอันดับ ๔ ในอาเซียน และมหาวิทยาลัย 

วาเซดะ (Waseda international e-Government 

ranking 2016) ได้จดัอนัดบัประเทศทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ 

๕ อันดับแรกของกลุ่ม โดยประเทศไทยได้อันดับที่ ๒ 

รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

  นอกจากนี้ การจัดอันดับความพร้อมด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Networked 

Readiness Index 2016: NRI) โดย World Economic Forum จัดอันดับให้ประเทศไทยเลื่อนขึ้น ๕ อันดับ  

อยูอ่นัดบัที ่๖๒ จาก ๑๓๙ ประเทศ และการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศของ International Institute for management Development หรือ IMD จัดอันดับประเทศไทย

ให้เลื่อนขึ้น ๒ อันดับ จากอันดับที่ ๔๔ มาอยู่อันดับที่ ๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ

“องค์การสหประชาชาติจัดอันดับ

ประเทศทางด้านรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ประเทศไทย

เลื่อนจากอันดับที่ ๑๐๒ มาอยู่

อันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ”
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๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

 รัฐบาลตระหนักดีว ่ าในช ่วงที่ เศรษฐกิจ 

การค้าโลกชะลอตวัส่งผลให้ภาคการส่งออกไม่สามารถ

สร้างรายได้จากต่างประเทศอย่างเต็มที่นั้น ภาคการ 

ท่องเที่ยวจึงเป ็นกลไกส�าคัญในการสร้างรายได้

จากต่างประเทศ จึงได้ด�าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส�าคัญแก่การสร้าง 

ความเชือ่มัน่ การดแูลความปลอดภยั อ�านวยความสะดวก 

และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวตลอดการ 

เดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย พฒันาการท่องเทีย่ว 

เชิงคุณภาพ เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบน 

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว 

เช่น บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 

 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เน้นส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 

วิถีไทย โดยในปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจ�านวน ๓๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๒๘ จากปี ๒๕๕๘  

สร้างรายได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท ซึ่งท�าให้ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว เช่น CNN โหวตให้

ประเทศไทย ติดอันดับ ๑ อาหารอร่อยที่สุดในโลก กรุงเทพมหานครติดอันดับ ๒ เมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด

ในโลกและติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ เมืองที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินมากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว

อันดับ ๒ จากนิตยสาร Travel & Leisure หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ติดอันดับ ๔ ของโลก และอันดับ ๓  

ของเอเชีย จาก Trip advisor และจังหวัดภูเก็ต ติดอันดับ ๘ ของโลก เป็นเกาะสวยงาม นอกจากนี้ รัฐบาลได ้

จัดทำาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 

การท่องเทีย่วทีมุ่ง่เน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคณุภาพชัน้นำาของโลกทีเ่ตบิโตอย่างมดีลุยภาพบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  

รวมทัง้ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาการขบัเคลือ่นแผนฯ เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ โดยจะพฒันาการท่องเทีย่ว 

ในมติต่ิาง ๆ  ทีส่ามารถเริม่ปฏบิตัไิด้ทนัทแีละคาดว่าสามารถเป็นผลได้ภายในช่วง ๒ ปีแรกของแผนฯ และระยะกลาง 

คาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในปี ๒๕๖๔

 ๘.๑ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

  ๘.๑.๑ อำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดตั้ง 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ด�าเนินโครงการ “๑๑๕๕ ต�ารวจท่องเที่ยวไทยเต็มใจให้บริการ” พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุส�าหรับนักท่องเที่ยว 

“สายด่วน ๑๑๕๕” และจัดท�าแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของต�ารวจท่องเที่ยว และ

ข้อมูลอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การแปลภาษา หมายเลขฉุกเฉิน ข้อมูลที่พัก และร้านอาหาร 

  ๘.๑.๒ จดัระเบยีบแหล่งท่องเทีย่วทัว่ประเทศ รฐับาลได้จดัระเบยีบแหล่งท่องเทีย่วทัว่ประเทศ

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ชายหาดหัวหิน เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจัดระเบียบร่มชายหาด  

เตยีงผ้าใบ จดัโซนนิง่การเล่นน�า้ กจิกรรมท่องเทีย่วต่าง ๆ  เช่น เจต็สก ีเรอืลากร่ม ส�าหรบับรเิวณพระบรมมหาราชวงั 

ได้มีการตรวจสอบ ชี้แจงท�าความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการรถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊ก  

รถแท็กซี่ ได้เข้าใจถึงกฎและระเบียบต่าง ๆ

“ในปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 

๓๓ ล้านคน เพิ่มขึ้น 

๑๐.๒๘% จากปี ๒๕๕๘ 

สร้างรายได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท”



นโยบายข้อ ๖

263รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๘.๑.๓ แก้ไขปัญหาบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มในการ 

ตรวจสอบและจับกุมมัคคุเทศก์และบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย โดยมีผลการจับกุมความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

ธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๗๐๔ ราย รวมทั้ง 

เร่งแก้ไขปัญหาบริษัทนอมินีและทัวร์ศูนย์เหรียญ  

โดยตรวจสอบบริษัท ร้านค้า และบริษัททัวร์ในพื้นที่

ต่าง ๆ  เช่น พทัยา ภเูกต็ และเชยีงใหม่ สามารถตรวจยดึ 

จับกุมผู้กระท�าความผิด และขยายผลการด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมบุคคลต่างด้าวที่สวมบัตร

ประชาชนจัดตั้งบริษัททัวร์ พร้อมเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจน�าเที่ยว และจับกุมเครือข่ายบริษัท 

น�าเที่ยว พร้อมยึดรถบัสน�าเที่ยว จ�านวน ๒,๑๕๕ คัน 

และเงินสดหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ 

มูลค่ากว่า ๔,๗๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่  

๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙ ได้มกีารลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมือในการก�ากับดูแลอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่วระหว่างสาธารณรฐัประชาชนจนีและราชอาณาจกัรไทย เพือ่ร่วมกนัสร้างภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่ว 

อย่างมคีณุภาพ ดแูลด้านการท่องเทีย่วและนกัท่องเทีย่วของทัง้สองประเทศให้ได้รบัความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว 

และได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทน�าเที่ยว รวมทั้งปราบปรามบริษัททัวร์ที่ผิดกฎหมาย

  ๘.๑.๔ แก้ไขปัญหาการเอารดัเอาเปรยีบนกัท่องเทีย่ว ได้ปราบปรามวงจรหลอกลวง จ�าหน่ายสนิค้า 

หรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อ 

การท่องเที่ยว เช่น ไม่เปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแพงเกินจริง  

โดยมีผลการจับกุมรถแท็กซี่กระท�าผิดกฎหมาย ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๒,๙๔๑ ราย 

เป็นข้อหาปฏิเสธรับผู้โดยสาร จ�านวน ๑,๕๖๔ ราย และจับกุมร้านค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา 

ไม่มคีณุภาพเป็นการเอารดัเอาเปรยีบนกัท่องเทีย่ว รวมถงึร้านค้าอืน่ ๆ  ทีม่พีฤตกิรรมหลอกลวงเอารดัเอาเปรยีบ

นักท่องเที่ยว เช่น ร้านจิวเวลรี่ ร้านตัดสูท ที่อาศัยเครือข่ายรถตุ๊กตุ๊กชักชวนไปซื้อสินค้าในร้าน

  ๘.๑.๕ แก้ไขปัญหาธุรกิจตัวแทนอำาพราง หรือนอมินี (Nominee) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัตินิติบุคคลที่จะประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

และได้มีการพิจารณากลั่นกรองบริษัทไปแล้ว ๒๔๕ บริษัท โดยมีบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นตัวแทนอ�าพราง จ�านวน 

๒๒ บริษัท และได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์จีนราคาต�่ากว่าทุนอย่างไม่มีเหตุผล เพื่อยกระดับ

คุณภาพการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแก้ปัญหาการใช้คนไทย 

เป็นตวัแทนอ�าพราง ซึง่เรือ่งนีก้�าลงัอยูร่ะหว่างการเร่งด�าเนนิการ นอกจากนี ้ยงัได้ปรบัปรงุพระราชบญัญตัธิรุกจิ 

นำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และผู้นำาเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทย 

เป็นตัวแทนอ�าพรางและธุรกิจน�าเที่ยวต�่ากว่าทุน 

  ๘.๑.๖ บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานเพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยัในช่วงเทศกาล ได้จดัประชมุ

ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ขนส่งจงัหวดั ต�ารวจจราจร บรษิทัประกนัภยั เทศบาล ส�านกังานการท่องเทีย่ว 

และกีฬาจังหวัด เพื่อจัดท�าแผนผังขั้นตอนการบริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) การรับแจ้งเหตุ  

และการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) 

“แก้ไขปัญหาบริษัทนอมินี

และทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยจับกุม

ผู้กระท�าความผิด เพิกถอน

ใบอนุญาต ยึดทรัพย์สินและเงินสด 

มูลค่ากว่า ๔,๗๐๐ ล้านบาท”
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264 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๘.๑.๗ แสวงหาความร่วมมอืและสร้างภาคเีครอืข่ายด้านการท่องเทีย่ว ได้จดัอบรมอาสาสมคัร 

และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกับต�ารวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๕ คน อีกทั้งยังมีการสร้างภาคีเครือข่าย 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรม 

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ จังหวัดละ ๖๐ คน

  ๘.๑.๘ พฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการเตบิโตของการท่องเทีย่ว ได้จดัอบรมภาษาต่างประเทศ 

ให้แก่ต�ารวจท่องเที่ยวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการดูแล 

ความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

  ๘.๑.๙ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูภาพลักษณ์ ได้ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน 

และนกัท่องเทีย่วทีไ่ด้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติจากกรณเีหตกุารณ์ระเบดิบรเิวณศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ 

โดยเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ต้อนรับดาราฮ่องกงชื่อดัง “หมี เซี๊ยะ” ที่มาสักการะท้าวมหาพรหม  

และไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิด ซึ่งเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว 

ชาวฮ่องกงกลับมาท่องเที่ยวในเมืองไทย 

  ๘.๑.๑๐ ดำาเนินโครงการค่าใช้จ่าย 

โครงการอำานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว 

ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น

ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เพือ่เป็นค่าบรหิารจดัการศนูย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง 

และช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว จ�านวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย 

ศูนย ์สุวรรณภูมิ ศูนย ์ดอนเมือง ศูนย ์เชียงใหม่  

ศูนย์เชียงราย ศูนย์สุโขทัย ศูนย์ชลบุรี ศูนย์กาญจนบุรี 

ศูนย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์สงขลา ศูนย์ภูเก็ต ศูนย์

อุบลราชธานี และศูนย์กระบี่ 

  ๘.๑.๑๑ ดำาเนนิโครงการกองทนุช่วยเหลอืเยยีวยานกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิวงเงนิ ๒๐๐ ล้านบาท

เพือ่ช่วยเหลอืและเยยีวยานกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยแล้วเกดิความสญูเสยี

หรอืเสยีหายใด ๆ  จากเหตอุาชญากรรมหรอืภยัด้านอืน่ ๆ  โดยมไิด้เกดิจากความประมาท เจตนา หรอืการกระท�า 

ที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันได้อนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ไปแล้ว จ�านวน 

๑,๖๙๙,๐๗๙.๓๓ บาท

  ๘.๑.๑๒ จัดฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก  

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการส�าหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ ๊ก เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๔๕๐ คน

 ๘.๒ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ได้มีการจัดท�าความตกลงระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี ๒๕๕๙  

โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

การเข้าถึงที่เท่าเทียม” ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น

“กองทุนช่วยเหลือเยียวยา

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ได้ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว

ไปแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๘.๓ การจัดทำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....  

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินมุตัใินหลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึง่มสีาระส�าคญัคอื ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ

ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวท�าหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ข้อตกลงร่วมฯ ปรับปรุง และติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน  

และยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งก�าหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากร

ด้านการท่องเทีย่วท�าหน้าทีป่ระเมนิสมรรถนะ ออกหนงัสอืรบัรองสมรรถนะ หนงัสอืรบัรองการเป็นศนูย์ฝึกอบรม 

และศูนย์ประเมิน พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากร ระบบข้อมูลส�าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ก�าหนด 

ค่าธรรมเนียม และบทลงโทษผู ้กระท�าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 ๘.๔ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

  ๘.๔.๑ เพิ่มรายได ้การท ่องเที่ยว

ตลาดต่างประเทศ มุง่เน้นสร้างรายได้ทางการท่องเทีย่ว 

ผ่านการผสานความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน สร้างสมดลุ 

ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตลาด พื้นที่ท่องเที่ยว 

ฤดูกาล เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคง 

สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะ 

เวลายาวจงึปรบัทศิทางเน้นการท�างานร่วมกบัเครอืข่าย 

พันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

เพือ่เจาะกลุม่นกัท่องเทีย่วระดบับนและกลุม่ความสนใจ 

เฉพาะที่มีแนวโน้มใช้จ่ายต่อครั้งสูง ดังนี้ 

   (๑) ยกระดับภาพลักษณ์

ประเทศไทย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” โดยใช้ “วิถีไทย” 

เพื่อสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว และเปิดตัวตรา 

สัญลักษณ์ Amazing Thailand: Smile with Us 

โดยใช้รูป “รอยยิ้ม” เอกลักษณ์ของคนไทยที่ทั่วโลก 

รู้จักกันดี เป็นตัวแทนของมิตรภาพ ความสนุกสนาน 

และความสขุ ถอืเป็นการต้อนรบันกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก 

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับด้านภาพลักษณ์ 

การท่องเที่ยวไทย เช่น น�าเสนอสินค้าทางด้าน 

Thainess ภายใต้แนวคิด Among Thailand Amazing Stories จัดกิจกรรม Agent และ Media FAM Trip 

โดยน�าคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ส�ารวจสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของไทย 

จัดกิจกรรมส ่งเสริมการขายแพ็คเกจน�าเที่ยวประเทศไทยเพื่อกระตุ ้นยอดขายในช ่วงป ี  ๒๕๕๙  

จัดกิจกรรม Sale Call & media Meeting ระหว่างวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางของกลุ่ม First visit ตามโครงการ My First Thailand

   (๒) ขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระดับบน 

ที่มีรายได้สูงและกลุ่มความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มใช้จ่ายสูงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยแบ่งกลุ่มตลาด 

เป็น ๔ กลุม่ ดงันี ้ ๑) กลุม่ตลาด Luxury  ๒) กลุม่ตลาด Sport Tourism  ๓) กลุม่ตลาด Health and Wellness 

และ ๔) กลุ่มตลาด Romance

“สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการ 

Cash Rebate ให้ผู้ประกอบการ 

ภาพยนตร์รายใหญ่

จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์

ในประเทศไทย ก่อให้เกิด 

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

   (๓) เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ได้จัดท�ารายงานสถานการณ์การตลาด

และประสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ

ประจ�าทุกเดือน รวมทั้งส่งเสริมการขาย หรือ Trade 

Show ในประเทศต่าง ๆ  ทัง้ในระดบั B to B (Business 

to Business) และ B to C (Business to Customer) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

ได้รู ้จักสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย  

และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น

   (๔) สร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์

กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  

เช่น ๑) กิจกรรมตามโครงการ World Tourism Day ๒) จัดกิจกรรม “Thailand Selfie Contest 2016”   

๓) เปิดตัวแคมเปญ Try The World-Thailand Box 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารไทย Artisanal  

Gourmet Food Products และข้อมูล Thailand  

Cultural Guide ไปยังสมาชิกของบริษัทกว ่า  

๕๐,๐๐๐ ราย ซึง่อยูใ่นพืน้ทีส่หรฐัอเมรกิา ในช่วงเดอืน 

มกราคม-กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ และ ๔) จดัแคมเปญ Cross-Promotion ตลอดช่วงเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙

   (๕) ส่งเสรมิการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจกัร เป็นการสร้างแรงจงูใจ 

ให้ผูป้ระกอบการภาพยนตร์รายใหญ่เข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่ว 

และวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกและก่อให้เกิดหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 

  ๘.๔.๒ เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

   (๑) สร้างกระแสการเดินทางและกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ภาคเหนือประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “เหนือฝัน 

ล้านแรงบันดาลใจ” จัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” 

ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  

ณ สวนลุมพินี มีผู้เข้าชมงานรวม ๖๗๑,๔๑๑ ราย  

มีเงินหมุนเวียนกว่า ๓๐๙.๘ ล้านบาท จัดงาน Mega 

Fam Sale 2016 “สวัสดีประเทศไทยกับท่องเที่ยว

วิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ๒๕๕๙” จัดแข่งขันแรลลี่  

“ขับรถเที่ยวภาคกลาง สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม”  

จัดงาน SEA SAND SONG @ เกาะช้าง “Trat Sailing 

Festival 2016” จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

“โครงการมหกรรมป่ันจกัรยานมติรภาพไทย-เมยีนมา” 

ครั้งที่ ๑๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

เมืองชายแดนสู่ AEC จัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

2016 @ ภาคกลาง ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตภาคกลาง Green Tourism” และจัดกิจกรรมปั่น 

ท่องเที่ยวและ CSR “ตามหา...พลับพลึงธาร”

   (๒) กระจายพื้นที่และช่วง

เวลาการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมการกระจายพื้นที่ 

การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยจากจังหวัดหลัก 

สู่พื้นที่จังหวัดรอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง 

วันธรรมดา โดยได้จัดท�าหนังสือและจัดกิจรรมเปิดตัว 

“๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” เผยแพร่ข้อมูล 

แหล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กัร้านอาหาร และเทศกาลประเพณี 

   (๓) สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

เชิงผจญภัย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาสรรสร้างชุมชนบ้านปรกร่วมกับ 

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๗๐ คน กิจกรรม Learning by Doing กระตุ้นกลุ่มเยาวชน 

ในพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเยาวชนเข้าร่วม  

จ�านวน ๒๐๐ คน

   (๔) จดัทำายทุธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเทีย่ว ได้จดัท�าแผนกลยทุธ์และแผน

ปฏิบัติการด้านตลาดท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวชาวไทยส�าหรับตลาดท่องเที่ยวในประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และรับฟัง 

ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว ส�าหรบัตลาดท่องเทีย่วต่างประเทศ เมือ่วนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ๘.๔.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำาคัญ

   (๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

    (๑.๑) จดักจิกรรมพเิศษ 

“ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” 

เมือ่วนัเสาร์ที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๘ ณ อทุยานราชภกัดิ์ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    (๑.๒) ดำาเนินโครงการ

กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 

เช่น ๑) งาน World Travel Market 2015 ระหว่าง

วันที่ ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร ๒) งาน The World’s Leading Travel Trade Show หรืองานท่องเที่ยวระดับโลก  

“ITB Berlin 2016” ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๓) งาน 

Sports Tourism Thailand Travel Mart Plus 2016 (TTM+2016) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานที่มีผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวของประเทศไทย และจาก ๖๐ ประเทศทั่วโลก

มาเข้าร่วม นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ยังได้ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

เช่น วิ่งมาราธอน ไตรกีฬา จักรยาน วอลเลย์บอล กอล์ฟ รถยนต์ จักรยานยนต์ เจ็ตสกี มวยไทย และมอเตอร์

สปอร์ตเครื่องบินสูตร ๑ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เพื่ อ ก า ร

ประชุมและนิทรรศการ ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

รายการแข ่งขันกีฬาและการจัดประชุมกีฬา

ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก รัฐบาลจึงได้ 

ผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมด้านกีฬา 

ในระดับนานาชาติ เช่น ๑) เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถยนต์ รายการ “เวิลด์ ทัวริ่งคาร์ อินไทยแลนด์” 

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๑๙ ทีม 

พร้อมนกัแข่งระดบัโลกจาก ๑๒ ประเทศ ๒) เป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขนัฟตุซอลคนหหูนวกชงิแชมป์โลก ครัง้ที ่๔ 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๒๔ ทีม  

จาก ๑๗ ประเทศ และ ๓) เป็นเจ้าภาพจดัประชมุประจำาปีขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามระดบัภมูภิาค 

ครัง้ที ่๔ ระหว่างวนัที ่๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรงุเทพมหานคร มผีูแ้ทนจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม 

ระดับภูมิภาค ๑๕ ภูมิภาคทั่วโลก จ�านวน ๕๑ แห่ง เข้าร่วมการประชุม 

   (๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ 

    (๓.๑) ดำาเนินโครงการ 

“ประชารัฐสุขใจ Shop” จ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ ประชารัฐสุขใจ Shop จ�านวน 

๑๔๘ แห่ง ในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. ทั่วประเทศ 

    (๓.๒) ดำาเนินโครงการ

ตลาดชุมชน เชื่อมโยงกับโครงการ ๑๒ เมือง 

ต้องห้ามพลาด โดยมีเป้าหมาย ๗๗ แห่งทั่วประเทศ  

ในปี ๒๕๕๙ โดยได้ด�าเนินการแล้ว ๑๒ จังหวัด

    (๓.๓) ดำาเนินโครงการ

ถนนอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ โดยจัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าถนนอาหาร และตลาดสดน่าซื้อ  

ในประเด็นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐาน 

การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยได้ด�าเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วม 

อบรมจังหวัดละ ๑๐๐ คน ได้มอบป้ายสัญลักษณ์แก่ร้านค้าและตลาดที่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน 

ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ

    (๓.๔) จั ด ม ห ก ร ร ม

อาหารจานเด็ด “อร่อยแบบไทย เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร 

Amazing Tastes of Thailand” ระหว่างวนัที ่๑๙-

๒๐ กนัยายน ๒๕๕๘ ณ จงัหวดัภเูกต็ ส่งเสรมิปีท่องเทีย่ว 

วิถีไทย และเปิดประสบการณ์เรียนรู ้วิถีไทยผ่าน

วฒันธรรมอาหาร สร้างความร่วมมอืของผูป้ระกอบการ

ด้านธุรกิจอาหาร เพื่อยกระดับอาหารไทยสู่นานาชาติ

และต่อยอดกิจกรรมต่อไป 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๓.๕) เ ป ิ ด ตั ว บั ต ร  

“นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย @ ราชบุรี” ภายใต้

แนวคิด “เปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันเศรษฐกิจ” กระตุ้น

กระแสเที่ยววันธรรมดา ตอบรับกิจกรรมร่วมโครงการ 

“วันธรรมดาน่าเที่ยว” เพื่อมอบความส�าคัญให้แก่ 

ผู ้ถือบัตรและสร้างแรงจูงใจจากโปรโมชั่นสุดพิเศษ  

รบัส่วนลดกว่า ๑,๕๐๐ บาท จากการเข้าชมและใช้บรกิาร 

ตามสถานที่ก�าหนดถึง ๑๒ แห่งในจังหวัดราชบุรี  

ตลอดทัง้ปีในช่วงวนัจนัทร์-ศกุร์ เริม่ตัง้แต่ ๑๕ มถินุายน 

๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

    (๓.๖) จัดกิจกรรม “คาราวานท่องเที่ยวถ่ายภาพนำ้าตกเมืองอุบลฯ” ระหว่าง 

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

    (๓.๗) จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุขที่สัมผัสได้ “ท่องไป 

ในอาเซยีน” Feel the happiness “ASEAN Travel” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารนทิรรศน์รตันโกสนิทร์

    (๓.๘) จัดกิจกรรมหรือเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได ้ เช่น  

งานเทศกาลหุ่นโลกงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี  

กรุงรัตนโกสินทร์ และมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน” งานลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ โครงการส่งเสริมการ

สร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเทีย่ว : ตลาดนดัศลิปะ (Art Market) ณ หอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ  

มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน มีรายได้จากการซื้อ-ขายผลงานศิลปะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๔๓๒ บาท  

งานถนนสายวฒันธรรมคลองผดงุกรงุเกษม และอกี ๑๓ จงัหวดัทัว่ประเทศ งาน “ตลาดวฒันธรรม ทนุวฒันธรรม

สร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การท่องเที่ยวเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา 

และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยพัฒนาการแสดง 

และเทคนคิการแสดงทางศลิปวฒันธรรมให้มรีปูแบบทนัสมยัและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคณุค่าทางสงัคม 

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย 

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล จ�านวน ๑๘ ชุด

๙. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน

 ๙.๑ การวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานระยะยาว 

  รฐับาลได้ด�าเนนิการตามแผนบรูณาการพลงังานระยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทาง 

ในการด�าเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ น�าไปสู่พลังงานมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง และสังคมไทยยั่งยืน 

ประกอบด้วย ๓ แผนเดิม ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: 

PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และได้เพิ่มเติมแผนบูรณาการฯ 

ใหม่ ๒ แผน ได้แก่ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil 

Plan) รวมเป็น ๕ แผน ซึง่ครอบคลมุมติทิางด้านพลงังานและห่วงโซ่คณุค่าอย่างครบถ้วน โดยรฐับาลได้ขบัเคลือ่น 

และด�าเนินการจัดท�า Action Plan ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประจ�าปี ๒๕๕๙ และมีการติดตาม 

ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนบรรลุตามเป้าหมาย
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  ๙.๑.๑ แผนพฒันากำาลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP 2016)

   (๑) โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า

    เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เป็นไป

ตามแผน PDP 2015 และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น มีโครงการส�าคัญ ดังนี้ 

    (๑.๑) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ ๒ ขนาดก�าลังผลิต ๙๐๐ เมกะวัตต์ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ Commercial Operation Date (COD) เมื่อวันที่  

๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

    (๑.๒) โครงการโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ ๓-๔ ขนาดก�าลังผลิต 

๕๐๐ เมกะวัตต์ ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ ๒๒.๖๒ และ COD ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    (๑.๓) โครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครือ่งที ่๔-๗ ขนาดก�าลงัผลติ 

๖๐๐ เมกะวัตต์ ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ ๕๗.๓๐ และ COD ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

    (๑.๔) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครือ่งที ่๑-๕ (ระยะที ่๑) ขนาดก�าลงัผลติ 

๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ และ COD ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนชุดที่ ๑-๒ (ระยะที่ ๒) 

ขนาดก�าลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ และ COD ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

    (๑.๕) โครงการโรงไฟฟ้าวงัน้อยทดแทนชดุที ่๑-๒ ขนาดก�าลงัผลติ ๑,๓๐๐ เมกะวตัต์ 

และ COD ในปี ๒๕๖๖ และโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่ ๓ ขนาดก�าลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ และ COD  

ในปี ๒๕๖๘

    (๑.๖) โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครือ่งที ่๑-๒) ขนาดก�าลงัผลติ ๑,๓๐๐ 

เมกะวัตต์ และ COD ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๑.๗) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาดก�าลังการผลิต ๘๐๐ เมกะวัตต์  

และ COD ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  

Environmental Health Impact Assessment (EHIA) ซึ่งปัจจุบันถูกให้ชะลอการพิจารณาไปก่อน จนกว่า

การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการ

ไตรภาคี) จะได้ข้อยุติ 

    (๑.๘) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา ประกอบด้วยเครือ่งผลติ ๒ เครือ่ง ก�าลงัผลติ 

เครื่องละประมาณ ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ รวม ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ และ COD เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ ในปี ๒๕๖๔ 

และ ๒๕๖๗ ตามล�าดับ โดยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

   (๒) โครงการระบบส่งไฟฟ้า

    โครงการระบบส่งไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ และมีแผนศึกษา ดังนี้

    (๒.๑) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

ประกอบด้วย โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ระยะที ่๓ ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๒.๑๙ 

และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า (ในเขตภูมิภาค) ระยะที่ ๑๒ ความก้าวหน้าร้อยละ ๒.๐๑ 

    (๒.๒) โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่เสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 

โครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวนัออกเพือ่เสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้าร้อยละ 

๒.๘๖ และโครงการปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวนัตกและภาคใต้เพือ่เสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้าง

    (๒.๓) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๑ : ส่วนสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง ความก้าวหน้าร้อยละ ๕๒.๗๕ และส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ความก้าวหน้าร้อยละ ๔๖.๖๒ และ

โครงการปรบัปรงุและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่สือ่มสภาพตามอายกุารใช้งาน ระยะที ่๒ ความก้าวหน้าร้อยละ ๔.๔๗

    (๒.๔) โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย 

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ ด�าเนินการแล้วเสร็จ  

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP 2007) ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๖.๘๔ 

โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบ 

การรับซื้อไฟฟ้าปี ๒๕๕๓ ความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๕๕ โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังน�้าเขื่อนน�้างึม ๓ และน�้าเทิน ๑ ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๔.๓๕ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ียโสธร และอ�านาจเจรญิ เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ความก้าวหน้าร้อยละ ๕.๔๑ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล�าภู และขอนแก่น  

เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความก้าวหน้าร้อยละ ๑.๔๗
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   (๓) รับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    ภายใต้กรอบบนัทกึความเข้าใจ การรบัซือ้ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�าหนดไว้ในปริมาณ ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

๙ โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม ๕,๔๒๑ เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 

    (๓.๑) โครงการที่จ ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ๖ โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้า 

รวม ๓,๕๗๘ เมกะวัตต์

    (๓.๒) โครงการที่ลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้า (Signed PPA) แล้ว และอยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง ๓ โครงการ ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม ๑,๘๔๓ เมกะวัตต์ 

  ๙.๑.๒ แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP)

   รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมที่จะลดอัตราส่วนของปริมาณ

พลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

ภายในปี ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าประหยัดพลังงาน รณรงค์

ประหยัดพลังงาน และก�ากับส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่ม

เศรษฐกิจ คือ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก 

และบ้านอยู่อาศัย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑) การจัดการอาคารและโรงงานควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม เพื่อให้เกิด 

การอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน อาคารภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  

โดยก�ากบัดแูลให้โรงงานและอาคารควบคมุผ่านระบบการจดัการพลงังาน มผีูต้รวจสอบ และรบัรองการจดัการพลงังาน  

ให้ผูป้ระกอบการปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายการอนรุกัษ์พลงังาน และมกีารจดัสมัมนาให้ความรูแ้ก่โรงงาน

และอาคารควบคมุในด้านกฎหมาย รวมทัง้ มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิการ 

ในปี ๒๕๕๙ ก่อให้เกิดผลประหยัด ๒๕๑.๔๑ ktoe (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

   (๒) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC)

    รฐับาลได้ผลกัดนัให้มกีารบงัคบัใช้มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบ

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่อยู ่ระหว่างการพิจารณา  

ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถบังคับใช้ได้กับอาคาร 

ขนาดใหญ่ ๙ ประเภท ได้แก่ ๑) ส�านักงาน ๒) โรงแรม  

๓) โรงพยาบาล ๔) ศูนย์การค้า ๕) โรงมหรสพ  

๖) สถานบริการ ๗) อาคารชุมนุมคน ๘) อาคารชุด 

และ ๙) สถานศึกษาที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป เริ่มต้นจะบังคับใช้กับอาคารที่ม ี

ความพร้อม ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขึน้ไปก่อน และจะทยอยบงัคบัใช้กบัอาคารขนาดพืน้ที่

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน ๕ ปี ส่งผลให ้

การใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้บูรณาการในการเตรียมความพร้อม 

เจ้าหน้าที่ผู ้อนุญาตแบบก่อสร้าง โดยการฝึกอบรม

ให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตแบบอาคารอนุรักษ์

พลังงานให้แก่เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ และเตรียม

ความพร ้อมผู ้ตรวจรับรองแบบอาคารด ้วยการ 

ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร 

โดยใช้กลไกวิชาชีพ

   (๓) โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 

เครื่องจักรอุปกรณ ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ 

เพื่อการอนุรักษ ์พลังงาน ได ้มีการผลักดันร ่าง 

กฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพ

สูงและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยที่ 

ผ่านมามกีฎกระทรวงฯ ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้ว รวมทัง้สิน้ ๒๗ ผลติภณัฑ์ โดยได้ประกาศก่อนปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๘ ผลติภณัฑ์ และเมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๘ 

ร่างกฎกระทรวง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มอีก ๒๐ ฉบับ (๑๙ ผลิตภัณฑ์) และปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ ฉบับ ซึ่งจะได้มีการประสานติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

“ผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐาน

อาคาร (Building Energy 

Code: BEC) เพื่อการอนุรักษ์

พลังงานกับอาคารขนาดใหญ่ 

๙ ประเภท เช่น ส�านักงาน โรงแรม 

โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารชุด 

ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ

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

   (๔) มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

    รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  

เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า การสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน การอุดหนุนผลประหยัด ซึ่งช่วงที่ผ่านมา การด�าเนิน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

เพื่อใช้ส�าหรับปล่อยสินเชื่อระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ คาดว่าจะได้รับผลประหยัดพลังงาน ๒๑๓ ktoe  

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้อนุมัติการปล่อยกู้ ๗๔๘.๙๐ ล้านบาท 

  ๙.๑.๓ แผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (Alternative Energy Development 

Plan: AEDP)

   (๑) ปรับระบบการส่งเสริมพลังงานทดแทน รัฐบาลได้ใช้ระบบ Feed in Tariff 

(FiT) ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันด้านราคา เพื่อส่งเสริมการลงทุนและ

กระตุ้นการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งระบบดังกล่าวมีระยะเวลาการสนับสนุนยาวนานขึ้น ท�าให้ภาครัฐสามารถ

วางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต เกิดความเป็นธรรม 

ต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในรูปแบบ FiT พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ได้ด�าเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี) 

   (๒) ส่งเสริมความก้าวหน้าการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน

    ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้อนุมัต ิ

ให้ตอบรับซื้อไฟฟ้า จ�านวนทั้งสิ้น ๒๗๖ โครงการ ปริมาณรวม ๑,๖๔๓.๗๒ เมกะวัตต์ ตามชนิดเชื้อเพลิง ดังนี้

ชนิดเชื้อเพลิง จำานวน (โครงการ) ปริมาณเสนอขาย (เมกะวัตต์)

แสงอาทิตย์ ๑๗๑ ๙๘๓.๖๘

ขยะ ๑๗ ๑๘๘.๔๕

ชีวมวล ๕๖ ๔๑๐.๗๓

ก๊าซชีวภาพ ๓๒ ๖๐.๘๖

รวม ๒๗๖ ๑,๖๔๓.๓๒

    ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

เชื้อเพลิง
การลงทุนเพ่ิมข้ึน

(ล้านบาท)

ปริมาณจ่ายไฟฟ้า ณ ก.ค. ๒๕๕๗ ปริมาณจ่ายไฟฟ้า ณ ก.ค. ๒๕๕๗ ปริมาณจ่ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

ราย ราย รายเมกะวัตต์ (MW) เมกะวัตต์ (MW) เมกะวัตต์ (MW)

ขยะ (WASTE) ๑๙ ๔๘ ๒๔ ๑๘๐ ๕ ๑๓๒ ๙,๙๐๐

ชีวมวล (BIOMASS) ๑๔๐ ๒,๑๕๕ ๑๖๗ ๒,๖๔๔ ๒๗ ๔๘๙ ๓๖,๖๗๕

ก๊าซชวีภาพ (BIOGAS) ๑๐๑ ๒๑๕ ๑๔๒ ๓๐๕ ๔๑ ๙๐ ๑๑,๓๔๐

นำ้า (HYDRO) ๗ ๑๔ ๘ ๒๕ ๑ ๑๑ ๑,๑๐๐

ลม (WIND) ๗ ๒๑๖ ๑๑ ๒๓๗ ๔ ๒๑ ๑,๓๔๔

แสงอาทิตย์ (SOLAR) ๒๘๖ ๑,๐๙๑ ๔,๙๐๙ ๒,๕๖๑ ๔,๖๒๓ ๑,๔๗๐ ๗๙,๓๘๐

รวม ๕๖๐ ๓,๗๓๙ ๕,๒๖๑ ๕,๙๕๒ ๔,๗๐๑ ๒,๒๑๓ ๑๓๙,๗๓๙ 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) ให้ความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ

    ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชกิของทบวงการพลงังานหมนุเวยีนระหว่างประเทศ 

(International Renewable Energy Agency: IRENA) ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของทบวงฯ เช่น การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ 

มาให้ความรู้แก่บุคลากรด้านพลังงานของไทย การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต�า่เพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย  

การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวชิาการและเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีน ตลอดจนถอืเป็นการสร้างโอกาสในการสร้าง

เครือข่ายและกระตุ้นภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

   (๔) ดำาเนินโครงการประชารัฐด้านพลังงาน

    รัฐบาลได้ด�าเนินการตามนโยบายประชารัฐโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และประชาชนในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร 

โครงการโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) และยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน

ทดแทนในระดบัชมุชนเพือ่ลดรายจ่ายและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าจากภาคเกษตร เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร 

เช่น โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งท�าให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โครงการน�ามูลสัตว์  

น�้าเสีย หรือขยะมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อน�าไปใช้แทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

เช่น โครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ๙๐๐ 

ระบบทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนน�้า 

ในการอุปโภคแก่เกษตรกร และช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม 

ในช่วงที่ราคาตกต�่าเนื่องจากปาล์มล้นตลาด 

“ด�าเนินโครงการประชารัฐ

ด้านพลังงาน เช่น โครงการ

โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร 

โครงการโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Solar rooftop) โครงการระบบ

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

  ๙.๑.๔ แผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)

   (๑) บรหิารจดัการแปลงสมัปทานทีจ่ะหมดอายใุนปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ปัจจบุนัสมัปทาน

ปิโตรเลียมที่เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแหล่ง 

ก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง และกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งก�าลังจะสิ้นสุดอายุสัมปทานลง 

ในเดอืนเมษายน ๒๕๖๕ และมนีาคม ๒๕๖๖ ตามล�าดบั การบรหิารจดัการแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีจ่ะสิน้อายจุ�าเป็น

ต้องมีความชัดเจนอย่างช้าภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตและรักษาระดับ 

การผลติก๊าซธรรมชาตไิม่ให้ลดต�า่ลง ซึง่รฐับาลได้สนบัสนนุการบรหิารจดัการสมัปทานทีจ่ะหมดอาย ุโดยเปิดให้มี

การประมลูแข่งขนัยืน่ข้อเสนอเป็นการทัว่ไปเป็นการล่วงหน้าก่อนทีส่มัปทานจะสิน้อาย ุทัง้นี ้ให้แล้วเสรจ็ภายใน 

๑ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าขอบเขตงาน (Term Of Reference: TOR) ส�าหรับการประมูล

   (๒) เปิดให้ยืน่ขอสทิธใินการสำารวจและผลติปิโตรเลยีมรอบ ๒๑ รฐับาลได้มกีารปรบั

เพิ่มเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

(PSC) ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ จะน�าไปสู่การพิจารณา 

เปิดให้ยื่นสิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ (สนช.)

   (๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas: LNG) เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณ 

สูงกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ จึงมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ทั้งโดยทางท่อจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาและในรูปแบบ LNG ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถ 

ในการเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG รัฐบาลจึงได้สร้างท่าเรือ (LNG Receiving Terminal) โดยปัจจุบัน 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ก่อสร้างแล้ว จ�านวน ๑ แห่ง สามารถรองรับการน�าเข้า LNG ได้ในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี และมีการขยาย

ท่าเรือ ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าร้อยละ ๙๑.๗๒ โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้  

หากแล้วเสร็จ ท่าเรือทั้ง ๒ แห่ง จะสามารถรองรับการน�าเข้า LNG ได้ทั้งสิ้น ๑๐ ล้านตันต่อปี

   (๔) ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

    รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ตามแผนแม่บทฉบบัที ่๓ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัหาก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัภาคการผลติไฟฟ้าให้เพยีงพอ 

ต่อความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ โดยเร่งรดัการด�าเนนิโครงการ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก ระยอง-แก่งคอย 

เส้นที่ ๔ และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครสวรรค์ ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ โครงการ 

วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา ระยะที่๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ ๙๑  

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการการลงทุนในส่วนที่ ๑ หรือโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในระยะที่ ๑ 

และ ระยะที่ ๒ ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ โดยระยะที่ ๑ ได้แก่ การปรับปรุงแท่น 

ผลิตอุปกรณ์ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเชื่อม 

แหล่งอุบล อ่าวไทย และสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซ วังน้อย-แก่งคอย ระยะที่ ๒ ได้แก่  

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบกเส้นที่ ๕ จาก ระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้  

และระบบท่อส่งก๊าซฯ บนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ ไปจังหวัดราชบุรี

  ๙.๑.๕ แผนการบริหารจัดการนำ้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan)

   (๑) โครงการก ่ อสร ้ า ง ระบบการขนส ่ งนำ้ า มั นทางท ่ อ ไปยั งภาค เหนื อ 

และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รฐับาลได้ท�าการศกึษาแนวทางการส่งเสรมิให้มกีารต่อขยายระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อ 

จากจังหวัดสระบุรีไปยังภาคเหนือ (จังหวัดล�าปาง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อประเทศด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานในการส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์ไว้ในคลังศูนย์

จ่ายน�า้มันตามแนวท่อ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�า้มันของประเทศ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่ง  

ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลสามารถก�าหนดนโยบายด้านการขนส่งน�้ามัน

และโครงสร้างราคาค่าขนส่งน�้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๕๙ จะเปิดให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการ

พัฒนาโครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน�้ามันฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน

ขยายระบบการขนส่งน�้ามันทั้ง ๒ เส้นทางแล้ว 

    การด�าเนนิการล่าสดุ เส้นทางภาคเหนอืได้ออกแบบระบบท่อและคลงัน�า้มนัแล้วเสรจ็ 

อยู่ระหว่างจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างการออกแบบ

ระบบท่อและคลังน�้ามัน 

   (๒) ขยายสถานบีรกิาร NGV 

รัฐบาลสนับสนุนให้บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  

ขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยในปี 

๒๕๕๘ มแีผนขยายสถาน ีNGV ทัว่ไป ๔ แห่ง (ก่อสร้าง

แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ๓ แห่ง) ขยายสถานี 

Fleet ๒ แห่ง และขยายสถานี ขสมก. ๑ แห่ง ซึ่งอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง ส�าหรับในปี ๒๕๕๙ มีแผนขยาย

สถานีแนวท่อ ๖ แห่ง (ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้

บริการแล้ว ๒ สถานี) และขยายสถานีลูก ๑ แห่ง
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) ดำาเนินโครงการสำารองนำ้ามันทางยุทธศาสตร์ รัฐบาลได้เห็นถึงผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงทางด้านพลังงาน หากเกิดภาวะการขาดแคลนน�า้มันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติน�้ามัน 

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ให้มีการส�ารองน�้ามันไว้ในปริมาณพอควร เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน�า้มัน 

เชื้อเพลิงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะมีน�้ามันใช้อย่างเพียงพอ  

โดยได้จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการให้เกิดการส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 

อย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดจ้างที่ปรึกษาฯ 

   (๔) กำาหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ามันเชื้อเพลิงภูมิภาคอาเซียน ในการก�าหนด

มาตรฐานคณุภาพน�า้มนัเชือ้เพลงิ รฐับาลได้ผลกัดนัให้มกีารใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิมาตรฐานเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั 

และสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน (Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS) 

และผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะท�างานด้านการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่ง 

ของอาเซียน (Task Force on Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards) เพื่อก�าหนดคุณลักษณะ 

(Spec) ที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันที่ประชุม Senior Officials Meeting on the Environment (SOME) เห็นชอบ

ให้มีการจัดตั้งคณะท�างานฯ ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลศักยภาพ 

ด้านคณุภาพน�า้มนัของประเทศสมาชกิและจดัล�าดบัความจ�าเป็นเร่งด่วนของชนดิน�้ามนัทีต้่องมมีาตรฐานอาเซยีน

และกรอบระยะเวลา อยู่ระหว่างจัดท�าข้อเสนอการจัดท�าร่างมาตรฐานน�้ามันอาเซียน

 ๙.๒ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

  ๙.๒.๑ ปรับโครงสร้างราคานำ้ามันเชื้อเพลิง

   รัฐบาลได ้ดูแลค ่าครองชีพ 

ของประชาชนพร้อมทัง้ลดการบดิเบอืนราคาให้สะท้อน

ต้นทนุทีแ่ท้จรงิและเกดิความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน 

โดยได้มีการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันผ่านทางอัตรา

ภาษีสรรพสามิต อัตราเงินส่งกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

และอัตราเงินชดเชยของน�า้มันแต่ละประเภท เพื่อลด

การอุดหนุนข้ามกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้สถานะกองทุนน�้ามัน 

เชื้อเพลิงเปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก โดยในวันที่  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีจ�านวน ๔๑,๗๒๑ ล้านบาท  

(กลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิ ๓๔,๓๓๖ ล้านบาท) และกลุม่ LPG 

๗,๓๘๕ ล้านบาท) และรัฐบาลสามารถส่งเงินเข้า

คลังจากภาษีสรรพสามิตน�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได้

ประมาณปีละ ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีอัตราภาษี

สรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันฯ 

เปรียบเทียบ ดังนี้

“ปรับโครงสร้างราคาน�้ามัน

ผ่านทางอัตราภาษีสรรพสามิต 

อัตราเงินส่งกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

และอัตราเงินชดเชยของน�้ามัน

แต่ละประเภท เพื่อลดการอุดหนุน

ข้ามกลุ่ม ส่งผลให้

สถานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

อัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเข้ารัฐ

ลำาดับ รายการ
สรรพสามิต กองทุนนำ้ามันฯ รวม

๑๑ ก.ย. ๕๘ ๑๒ ก.ย. ๕๙ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ๑๒ ก.ย. ๕๙ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ๑๒ ก.ย. ๕๙

๑ เบนซิน ๙๕ ๕.๖๐ ๖.๓๐ ๖.๑๕ ๖.๓๑ ๑๑.๗๕ ๑๒.๖๑

๒
แก๊สโซฮอล ๙๕ 
(E10) ๕.๐๔ ๕.๖๗ ๐.๐๕ ๐.๓๕ ๕.๐๙ ๖.๐๒

๓ แก๊สโซฮอล ๙๑ ๕.๐๔ ๕.๖๗ ๐.๐๑ ๐.๓๕ ๕.๐๕ ๖.๐๒

๔
แก๊สโซฮอล ๙๕ 
(E20) ๔.๔๘ ๕.๐๔ -๑.๙๐ -๓.๐๐ ๒.๕๘ ๒.๐๔

๕
แก๊สโซฮอล ๙๕ 
(E85) ๐.๘๔ ๐.๙๕ -๗.๒๓ -๙.๓๕ -๖.๓๙ -๘.๔๑

๖ ดีเซลหมุนเร็ว ๔.๒๕ ๕.๖๕ ๐.๐๕ ๐.๐๑ ๔.๓ ๕.๖๖

   ผลจากการปรบัโครงสร้างราคาให้สะท้อนกลไกตลาดได้ส่งผลให้ระดบัราคาน�า้มนัขายปลกี 

ในช่วงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปรับลดลง ดังนี้ 

รายการ
ราคาลดลงจาก 

(บาท/ลิตร)
ราคาลดลงเหลือ 

(บาท/ลิตร)
ลดลงร้อยละ

เบนซิน ๙๕ ๓๓.๒๖ ๓๑.๗๖ ๔.๕๑

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E10) ๒๖.๓๐ ๒๔.๖๕ ๖.๒๗

แก๊สโซฮอล ๙๑ ๒๕.๘๘ ๒๔.๓๘ ๕.๗๙

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E20) ๒๔.๔๘ ๒๒.๑๔ ๙.๕๖

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E85) ๒๒.๑๘ ๑๗.๙๙ ๑๘.๘๙

   การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นผล 

มาจากการที่รัฐบาลสนับสนุนการใช้กลไกตลาดในการก�าหนดราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ และเกดิประสทิธภิาพต่อระบบเศรษฐกจิ โดยได้เสนอกรอบและแนวทางในการปรบั 

โครงสร้างราคาน�้ามัน ดังนี้

   (๑) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง

   (๒) ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน

   (๓) กองทุนน�้ามันฯ ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

   (๔) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy)

   (๕) ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

   (๖) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

   (๗) เก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของน�้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตรา 

ที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน

หน่วย : บาท/ลติร
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๙.๒.๒ ปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

   นโยบายในการปรบัราคาก๊าซ LPG เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทนุการผลติ

และการจัดหา โดยรัฐบาลได้ปรับแนวทางการก�าหนดราคาก๊าซ LPG ตามหลักเกณฑ์ราคาซื้อตั้งต้น (ณ โรงกลั่น) 

ของก๊าซ LPG ของผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ให้อยู่ในราคาเดียวกัน โดยใช้ต้นทุนก๊าซ LPG  

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�า้มัน และจากการน�าเข้าเพื่อใช้ในประเทศ โดยใช้วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน�า้หนัก

ตามปริมาณการผลิตและจัดหา

   จากการด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เปลี่ยนแปลงไป 

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิจากกองทนุน�า้มนัฯ มาชดเชยและมสีถานะเป็นบวก โดยสะท้อนต้นทนุการจดัหา ส่งผลให้

มีเงินเข้ากองทุนน�้ามนัฯ ในสว่นของกา๊ซ LPG มียอดสะสมอยู่ที ่๗,๓๘๕ ลา้นบาท (ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 

และปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ยังคงราคาอยู่ที่ ๒๐.๒๙ บาทต่อกิโลกรัม (ลดลง ๓ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) แต่อย่างไรก็ดี ผู้มีรายได้น้อยและหาบเร่ แผงลอยยังได้รับการอุดหนุนโดยสามารถขอรับ

สิทธิในการซื้อ LPG เพื่อใช้ในการหุงต้มได้ในราคา ๑๘.๑๓ บาทต่อกิโลกรัม

  ๙.๒.๓ ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV

   เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ รฐับาลจงึได้ผลกัดนัการปรบัราคา

ก๊าซ NGV และด�าเนนิการตามกรอบแนวทางการปรบัโครงสร้างราคา โดยทยอยปรบัขึน้ราคาก๊าซ NGV ให้ใกล้เคยีง 

กับต้นทุนที่แท้จริง ต่อมารัฐบาลปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็น ๑๓.๕๐ บาท 

ต่อกโิลกรมั และรถโดยสารสาธารณะเป็น ๑๐ บาทต่อกโิลกรมั โดยตัง้แต่วนัที ่๒๑ มกราคม-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รัฐบาลได้ก�าหนดเพดานราคา NGV ส�าหรับรถยนต์ทั่วไปที่ ๑๓.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยในช่วงเวลา 

ดังกล่าวหากราคาต�่ากว่านี้ให้ปรับราคาลงหรือหากราคาสูงกว่านี้ให้ ปตท. รับภาระส่วนเกิน และตั้งแต่วันที่  

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปให้ราคา NGV ลอยตัวอย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ๑๒.๓๘ บาทต่อกิโลกรัม  

(ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๙.๓ การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย 

  รฐับาลส่งเสรมิการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพือ่เพิม่ทางเลอืกการใช้พลงังาน ลดการพึง่พาน�า้มนั

เชื้อเพลิง รวมทั้งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
  • ระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมการใช้ 

งานยานยนต์ไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) มุ่งเน้น

การน�าร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ด้านสาธารณูปโภค การสนับสนุนด้านภาษี  

และการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  

รวมถงึอตัราค่าบรกิารส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ปัจจบุนั 

เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านกฎหมายการขออนญุาต 

และการสนับสนุนการวิจัย เรื่องแบตเตอรี่ โดยเน้น

น�าร่องกลุ ่มรถโดยสารสาธารณะ ๒๐๐ คัน และ 

รถเฉพาะจุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานี 

Charging Station และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ส่งเสริมการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน 

ลดการพึ่งพาน�้ามันเชื้อเพลิง 

โดยเน้นน�าร่องกลุ่มรถโดยสาร

สาธารณะ ๒๐๐ คัน”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  • ระยะที่ ๒ ขยายผลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และเตรียมความพร้อมส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการก�าหนดรูปแบบ 

และมาตรฐาน สถานีอัดประจุไฟฟ้า การก�าหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน การทบทวนโครงสร้างอัตรา

ค่าไฟฟ้าและค่าบริการส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

  • ระยะที่ ๓ ขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)  

โดยสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบไฟฟ้า พฒันาระบบบรหิารจดัการการอดัประจไุฟฟ้าอจัฉรยิะ 

(EV Smart Charging) และพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์

ไฟฟ้า (Vehicle to Grid: V2G) 

  • ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๗๙ เป็นต้นไป คาดหวังว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถน�้ามันได้อย่างเต็มที่ 

โดยก�าหนดเป้าหมายไว้ ๑.๒ ล้านคัน

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลักดันการด�าเนินงานในระยะที่ ๑ คือ ๑) โครงการน�าร่องสาธิตการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น น�าร่องรถยนต์มินิบัสไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ (ขสมก.) และรถเฉพาะจุด รวมทั้งสถาน ี

อัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ก�าหนด

มาตรฐานความปลอดภยัการตัง้สถานอีดัประจไุฟฟ้า มาตรฐานการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง

กับยานยนต์ไฟฟ้า การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการออกใบอนุญาตในการจ�าหน่ายไฟฟ้า  

 ๙.๔ การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ

  จากแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ในการผลิตไฟฟ้าลดลง เพื่อให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) สะท้อนราคาค่าเชื้อเพลิงและเป็นการบรรเทาภาระ

ค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รัฐบาลจึงได้ปรับลดค่า Ft จ�านวน ๕๒.๖๘ สตางค์ต่อหน่วย ประกอบด้วย

เดือน ค่า Ft ลดลง (สตางค์ต่อหน่วย)

มกราคม-เมษายน   ๑๐.๐๔

พฤษภาคม-สิงหาคม   ๙.๓๕

กันยายน-ธันวาคม   ๓.๒๓

มกราคม-เมษายน   ๑.๕๗

พฤษภาคม-สิงหาคม   ๒๘.๔๙
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๙.๕ การจัดทำากฎหมายกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

  เพือ่ปรบัปรงุโครงสร้างในการบรหิารกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิให้มคีวามชดัเจนและมกีฎหมายรองรบั 

จงึให้มกีารยกร่างพระราชบญัญตักิองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  .... ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุน�้ามนัฯ 

ดังนี้ 

  ๙.๕.๑ รักษาเสถียรภาพระดับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม  

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชพีของประชาชน ในกรณเีกดิวกิฤตน�า้มนัเชือ้เพลงิทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 

ด้านพลังงานและเศรษฐกิจ 

  ๙.๕.๒ สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน�้ามันเชื้อเพลิงได้ 

  ๙.๕.๓ บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับผู้มีรายได้น้อย 

และผู้ด้อยโอกาส 

  ๙.๕.๔ สนบัสนนุการลงทนุการส�ารองน�า้มนัทางยทุธศาสตร์ส�าหรบัป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลน

น�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อน�้ามาใช้ในกรณีวิกฤตน�้ามันเชื้อเพลิง และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

  ๙.๕.๕ สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน�้ามันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐส�าหรับ 

ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

  ปัจจบุนัร่างพระราชบญัญตักิองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. .... ผ่านการเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้ว 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเตรียมน�าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๑๐. การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐ

ในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งโดยด�าเนินการ ดังนี้ 

 ๑๐.๑ การนำาโครงการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใส 

ในการก่อสร้างภาครฐั (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โดยคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ (คนร.) ได้มมีตใิห้น�าโครงการทางพเิศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร

ด้านตะวันตก มูลค่าโครงการรวม ๓๑,๑๓๗ ล้านบาท 

ของการทางพิ เศษแห ่งประเทศไทย เข ้ าร ่ วม

ในโครงการ CoST เพื่อด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล

ตามแนวทางของโครงการ CoST เนื่องจากเป็น 

โครงการที่มีความส�าคัญต่อประเทศและมีผลกระทบ 

ต่อประชาชนในวงกว้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ 

ภาครัฐให้สาธารณะได้รับทราบถึงการด�าเนินการ

โครงการที่ส�าคัญของรัฐวิสาหกิจและสามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�าเนินโครงการได้

 ๑๐.๒ การตราร่างพระราชบญัญตักิารพฒันา 

การกำากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เห็นชอบในหลักการของร ่ า งพระราชบัญญัติ 

“เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. 

การพัฒนาการก�ากับดูแลและ

บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับ

การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้มี

ศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล”



นโยบายข้อ ๖

283รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการปฏิรูป 

รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โดยสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงจากภาคการเมืองที่ไม่รับผิดชอบโดยน�ารัฐวิสาหกิจไปด�าเนินนโยบาย

ประชานิยมจนส่งผลให้รัฐวิสาหกิจต้องประสบปัญหาในหลายด้าน อันน�าไปสู ่ภาระทางการเงินการคลัง 

ของประเทศ ก�าหนดกลไกการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจในทุกขั้นตอนโดยเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบการท�าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแนวทางส�าคัญในการขจัดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ ก�าหนดขั้นตอนการคัดสรร 

บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของ

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งโดยเปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ ตลอดจนจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่คือ 

บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่ “เจ้าของ” ของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน โดยบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาต ิ

จะยังมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังเป็นผู ้ถือหุ ้นทั้งหมดเพื่อดูแลประโยชน์สาธารณะ 

ต่อไปและมิให้กระทรวงการคลังจ�าหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ไม่ว่ากรณีใด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

 ๑๐.๓ การแก้ไขปัญหาของรฐัวสิาหกจิ ๗ แห่ง มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการตามมตคิณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจและตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แห่ง ดังนี้

  ๑๐.๓.๑ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) (บกท.)  ประสบปัญหาในเรื่องความสามารถ 

ในการแข่งขันลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ส่งผลให้การด�าเนินการขาดทุนในปี ๒๕๕๗ 

จึ ง ได ้ด� า เนินการแก ้ ไขป ัญหาโดยมี เป ้ าหมาย 

ในการเพิ่มความสามารถในการแข ่งขันภายใต ้ 

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินให ้มี 

ความยั่งยืน โดยด�าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร  

ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ซึง่ปัจจบุนัด�าเนนิการ

อยูใ่นระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) เป็นช่วงการสร้าง 

ความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) 

นอกจากนี้ได้ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ฝ่ายต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ และปรบัปรงุ

การให้บริการในชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน�้ามันเชื้อเพลิงในเดือนมกราคม-

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้จ�านวน ๓๘.๔๐ ล้านบาท รวมทัง้บรหิารจดัการทรพัย์สนิทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นในการถอืครอง 

ทัง้อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ปัจจบุนับรษิทัมผีลประกอบการดขีึน้ โดยตัง้แต่เดอืนมกราคม-

พฤษภาคม ๒๕๕๙ มกี�าไรจากการด�าเนนิงานจ�านวน ๖,๙๐๐ ล้านบาท ซึง่สงูกว่าเป้าหมายและช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ตลอดจนผลส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าของ The International Air Transport 

Association (IATA) ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น อันเป็นผล 

จากการปรับปรุงการให้บริการชั้นธุรกิจที่ผ่านมา 

  ๑๐.๓.๒ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

ประสบปัญหาจากการปล่อยสินเชื่อในวงเงินที่สูงกว่าขนาดของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

รวมถึงไม่มีระบบการพิจารณาสินเชื่อและระบบติดตามหนี้ที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูง 

และผลประกอบการขาดทุนมาก จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายให้ธนาคารมีความพร้อม 
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ที่จะสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมตามพันธกิจได ้ด ้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งปัจจุบันผลการด�าเนินงานของธนาคารครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม- 

มิถุนายน ๒๕๕๙) และการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ด�าเนินการ 

ได้ตามเป้าหมาย โดยมียอด NPLs คงเหลือ ๒๐,๐๑๑ ล้านบาท ท�าให้หนี้เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สามารถ 

กลับมาสร้างรายได้ให้กับธนาคารและช่วยลดภาระกันเงินส�ารองลดลง มีสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินไม่เกิน ๑๕  

ล้านบาท ๕,๓๗๑ ราย วงเงินรวม ๑๖,๐๐๖ ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า

แผนงานที่วางไว้ รวมถึงสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงด้วย 

  ๑๐.๓.๓ บรษิทั ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) (TOT) และบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน) 

(CAT) บริษัท TOT และบริษัท CAT ประสบปัญหาในเรื่องบทบาทขององค์กรในปัจจุบันไม่ชัดเจน 

จึงไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ในอุตสาหกรรมที่เปิดเสรีและมีการแข่งขันสูง รวมถึงมีการลงทุนที่ซ�้าซ้อน 

ระหว่างทั้งสององค์กร จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายให้ทั้ง ๒ องค์กรปรับบทบาทขององค์กร 

ให้ชดัเจนภายใต้อตุสาหกรรมทีเ่ปิดเสรแีละลดการลงทนุทีซ่�า้ซ้อน เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึระบบการสือ่สาร

และโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้งบริษัทในเครือ จ�านวน ๓ บริษัท เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท TOT  

และบริษัท CAT จ�านวน ๓ ประเภท ได้แก่ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (National Broadband 

Network Corporation: NBN Co) บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (Next Generation Networks  

Corporation: NGN Co) และบริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center: IDC Co) รวมทั้ง 

ให้ทั้ง ๒ บริษัท จัดตั้งบริษัทค้าปลีกอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ความเร็วสูงเพื่อขยายการให้บริการ โดยให้ปรับ 

กรอบระยะเวลาการด�าเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ภายในปี ๒๕๖๐ 

  ๑๐.๓.๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ประสบปัญหาในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ 

ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมในสัดส่วนที่สูงและไม่มีระบบการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีหนี ้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงและผลประกอบการขาดทุนมาก จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมาย 

ให้ธนาคารมคีวามพร้อมในการให้บรกิารทางการเงนิตามหลกัศาสนาอสิลามตามพนัธกจิได้ด้วยสถานะทางการเงนิ 

ที่แข็งแกร่งตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างการจัดท�าแผนเพื่อรองรับการด�าเนินการ 

ในอนาคต รวมถึงแผนการร่วมใช้ทรัพยากรกับสถาบันการเงินของรัฐอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินการ 

นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการหาพนัมติรควบคูไ่ปกบัการปรบัโครงสร้างทางการเงนิและการจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน 

ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เห็นชอบให้เร่งรัดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภายใต้ชื่อ “บริษัทบริหาร 

สินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ากัด (Islamic Bank Asset Management Ltd.: IAM)”  

เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

โดยรับโอนหนี้สินด้อยคุณภาพ (Non-Performing Financing: NPF) ในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม ตลอดจน

หลกัประกนัสนิทรพัย์จากธนาคารและน�าไปบรหิารหรอืจ�าหน่ายเท่านัน้ รวมทัง้ให้น�าเงนิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบรายจ่ายอื่นรายการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๒,๕๐๐ ล้านบาท ไปเพิ่มทุน 

ให้กับธนาคารด้วย 

  ๑๐.๓.๕ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประสบปัญหาในเรื่องการขาดความสามารถ 

ในการลงทุนในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ รวมถึงมีผลประกอบการขาดทุนและหนี้สิน

จ�านวนมาก ขาดความสามารถในการหารายได้ จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายให้การรถไฟ 

แห่งประเทศไทยยกระดับการด�าเนินงานให้สามารถลงทุนและให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มรายได้ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จากการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดิน (Non-core) 

เพื่อลดภาระหนี้สินและการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัโครงสร้างองค์กร 

เร่งเพิม่รายได้และลดค่าใช้จ่าย ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การเดินรถและการให้บริการ รวมทั้งเพิ่มปริมาณ 

การขนส ่งสินค ้าตามแนวทางที่ก�าหนดในแผน 

การแก้ไขปัญหาองค์กรแล้ว นอกจากนีไ้ด้เร่งจดัท�าแผน 

การพัฒนาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟโครงการต่าง ๆ 

และอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดร่วมกัน 

  ๑๐.๓.๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพการให้ 

บริการต�่าและไม่สามารถควบคุมการให้บริการของรถร่วมเอกชนได้ อีกทั้งมีผลประกอบการขาดทุน

และหนี้สินจ�านวนมาก ขาดความสามารถในการหารายได้ จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมาย 

ให้องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพปรบับทบาทองค์กรให้เป็นผูป้ระกอบการเดนิรถเท่านัน้ รวมถงึจดัหาและพฒันา 

รถโดยสาร ให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

ขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรส�าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการเป็นเพียง 

ผู้ประกอบการเดินรถ อีกทั้งติดตามการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ๔๘๙ คัน และทบทวน 

การจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ๓,๑๘๓ คัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

รวมถึงการปฏิรูปเส้นทางและการด�าเนินการจัดท�าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและระบบตั๋วร่วมด้วย  

โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้ 

   (๑) การจัดหารถโดยสารใหม่ให้เป็นไปตามแผน ดังนี้

    (๑.๑) การจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

จ�านวน ๔๘๙ คัน ได ้ด�าเนินการประกวดราคา 

และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะรับมอบรถโดยสารฯ 

ได้ครบ ๔๘๙ คัน ภายใน ๙๐ วัน หรือภายใน 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

    (๑.๒) การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำานวน ๒๐๐ คัน ได้จ้างสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า 

ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ควรด�าเนนิการจดัซือ้รถโดยสารโดยการน�าเข้าชิน้ส่วนมาประกอบในประเทศ พร้อมก่อสร้าง

สถานีประจุไฟฟ้า ๔ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดท�าร่างขอบเขตงาน (TOR) คาดว่า

จะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และรับมอบรถได้ครบ ๒๐๐ คัน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐

   (๒) การลดผลขาดทนุระหว่างเดอืนเมษายน-กนัยายน ๒๕๕๙ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 

ล้านบาท ซึ่งสามารถด�าเนินการลดผลขาดทุนตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เฉลี่ยเดือนละ ๓๕๖.๘๗๐ 

ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) การจดัซือ้ระบบบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Ticket) อยูร่ะหว่างจดัท�าร่าง TOR 

คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  

   (๔) ติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารจำานวน ๕๐๐ คัน ได้ด�าเนินการประกวดราคา 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 

   (๕) การปรับปรุงอู่จอดรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�านวน ๑๐ อู่ 

ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ อู่ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔ อู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะยกเลกิการเช่าอูข่องเอกชน จ�านวน ๖ อู่ 

ซึง่จะท�าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้เดอืนละประมาณ ๓.๘๗๘ ล้านบาท

 ๑๐.๔ การปฏิรูประบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ โดยการด�าเนินการยกเลิก 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่องเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตในการเดินรถแก่องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและอนุมัติหลักการ

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิรูประบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสาร

สาธารณะทั้งระบบซึ่งปฎิรูปโดยการปรับปรุงเส ้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพและปรับบทบาท 

ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก�ากับดูแล (Regulator) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเพียงผู้ให้บริการ

เดินรถ (Operator) รายหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔ ฉบับ คือ  

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..  

(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๐.๕ การออกกฎกระทรวงกำาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่มสีาระส�าคญัให้เพิม่มลูค่าของโครงการทีต้่อง 

ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการทีม่มีลูค่าตัง้แต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ไป เป็นโครงการทีม่มีลูค่าตัง้แต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ไป 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   ในส่วนของรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๒ รายการ มีสถานภาพการด�าเนินงาน ดังนี้

สถานภาพ
จำานวน 

(รายการ)

วงเงิน (ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๙ ผูกพันปีต่อไป

๑) ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๓ ๑๒,๖๑๓ ๕๓,๙๗๗

๒) ลงนามไม่ทันเดือนสิงหาคม ๙ ๒,๙๖๑ ๑๒,๔๕๖

 ๒.๑) คาดว่าจะลงนามในกันยายน ๖ ๑,๙๖๖ ๘,๒๒๘

 ๒.๒) คาดว่าจะลงนามภายหลังกันยายน ๓ ๙๙๕ ๔,๒๒๘

รวมทั้งสิ้น ๔๒ ๑๕,๕๗๔ ๖๖,๔๓๓

  ๑๑.๑.๒ ให้ความสำาคัญในการบูรณาการงบประมาณ รัฐบาลให้ความส�าคัญในการบูรณาการ 

งบประมาณโดยการจดัท�างบประมาณตามมติยิทุธศาสตร์ มติบิรูณาการ และนโยบายส�าคญัของรฐับาล การจดัท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 

ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์กับรายการค่าด�าเนินการภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการค่าด�าเนินการภาครัฐ 

ประกอบด้วยแผนงานรวมทั้งสิ้น ๕๐ แผนงาน ก�าหนดแนวทางการจัดท�างบประมาณและแผนงาน 

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนงาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานของรัฐบาล 

ให้เกดิผลได้อย่างเป็นรปูธรรม มปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า และไม่ซ�า้ซ้อน และให้มคีณะกรรมการ ๖ คณะ เพือ่พจิารณา

จัดท�างบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนงานดังกล่าว

๑๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ

 ๑๑.๑ การบริหารงบประมาณ

  ๑๑.๑.๑ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ รัฐบาลเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมี 

ผลการด�าเนินการของทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้

รายการ
วงเงินงบ
ประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว
(๑ ต.ค. ๕๘–
๓๑ ส.ค. ๕๙)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

ต่องบประมาณ

เบิกจ่าย 
๒๙ ก.ค. ๕๙

เบิกจ่าย
เพิ่มขึ้นจาก

 ๒๙ ก.ค. ๕๙

๑) งบประมาณรายจ่ายปี ๕๙ ๒,๗๗๖,๐๐๐ ๒,๓๗๖,๐๐๖ ๘๕.๕๙ ๒,๒๒๖,๗๗๐ ๑๔๙,๒๓๖

๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๐๗,๙๓๖ ๒๑๕,๕๑๒ ๖๙.๙๙ ๒๐๖,๐๗๘ ๙,๔๓๔

๓) นโยบายส�าคญัของรฐับาล  
 เช่น มาตรการส่งเสริม 
 ความเป็นอยู่ระดับต�าบล  
 มาตรการกระตุ้นการ 
 ลงทุนขนาดเล็กของ 
 รัฐบาลทั่วประเทศ ๑๔๙,๒๒๕ ๑๒๘,๕๒๕ ๘๖.๑๓ ๑๒๗,๔๕๓ ๑,๐๗๒

๔) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
 (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงิน 
 งบประมาณ) ๒๙๑,๓๔๙ ๑๒๔,๑๐๒ ๔๒.๖๐ ๑๐๓,๗๑๘ ๒๐,๓๘๔
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑๑.๑.๓ ดำาเนินมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙  

ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย ดังนี้

   (๑) มาตรการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(Front Load) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่าย

งบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

   (๒) มาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ทัว่ประเทศ ให้หน่วยงานทีม่แีผนการด�าเนนิ

งานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนฯ จัดท�าแผนการด�าเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย 

ลงทนุทีม่คีวามส�าคญั และจ�าเป็นต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน เช่น โครงการจดัซือ้คอมพวิเตอร์ โครงการ 

ก่อสร้างอาคารส�าหรับใช้ฝึกอบรม โครงการปรับปรุงทางเท้า วงเงินในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการละ 

ไม่เกนิ ๒ ล้านบาท และต้องด�าเนนิการเบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที ่๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

   (๓) มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร ให้ส่วนราชการ

น�างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบด�าเนินงานที่คงเหลือ ณ วันที่  

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ขออนมุตักินัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปีกรณไีม่มหีนีผ้กูพนัได้ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ และให้น�าไป 

ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร 

 ๑๑.๒ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ๑๑.๒.๑ ดำาเนินมาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

   (๑) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท่องเทีย่วภายในประเทศ

ให้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 

ของประเทศ อกีทัง้เป็นการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบธรุกจิ 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ 

ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้ม ี

การอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๖๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   (๒) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

ในช ่วงปลายปี ๒๕๕๘ (การให ้หักลดหย ่อน 

ค ่าซื้อสินค ้าหรือบริการในประเทศ)  ให ้มีการ 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู ้มีเงินได ้

บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้เท่าที่ได ้จ ่ายเป็นค่าซื้อสินค ้าหรือช�าระค่าบริการและใช้บริการระหว่าง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามจ�านวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด 

ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

“ด�าเนินมาตรการระยะสั้น

เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจ การให้หักลด

หย่อนภาษีส�าหรับการซื้อ

สินค้าหรือบริการในประเทศ

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ 

และช่วงเทศกาลสงกรานต์”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๓) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น ๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก ่

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ๒) ค่าบริการ 

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศ หรือ ๓) ค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจ�านวน

ที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและช�าระค่าสินค้าหรือ

บริการระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ 

ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

  ๑๑.๒.๒ ดำาเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

   (๑) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ(National e-Payment  

Master Plan) มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาระบบการช�าระเงนิ 

ของประเทศไทยให้เข้าสู ่ระบบการช�าระเงินแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึง่น�ามาสู่ 

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงิน 

(Payment Infrastructure Development)  

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax System) การลงทะเบยีนผูม้รีายได้น้อย รวมทัง้ 

บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial  

Inclusion) และการส่งเสรมิ e-Payment ในทกุภาคส่วน 

(Cashless Society) ประกอบด้วยแผนงานส�าคัญ  

๔ โครงการ ดังนี้ 

    (๑.๑) โครงการที่  ๑ 

ระบบการชำาระเงินแบบ Any ID หรือภายใต้ชื่อใหม่

คอื พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการพฒันาระบบการ

ช�าระเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลข

ประจ�าตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

กับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ในการรับโอนเงิน 

แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

    (๑.๒) โครงการที่  ๒ 

การขยายการใช้บตัรอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้อย่างกว้างขวางขึ้น เพิ่มทางเลือกในการช�าระเงิน 

ที่สะดวกปลอดภัยมากขึ้นให้กับประชาชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อให้มีการติดตั้งเครื่องรับบัตรและ

อุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ 

“จัดท�า National e-Payment 

Master Plan เพื่อพัฒนาระบบ

การช�าระเงินให้เข้าสู่ระบบการช�าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

    (๑.๓) โครงการที ่๓ ระบบภาษแีละเอกสารธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นการพฒันา 

การจัดท�าและน�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Receipt) เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท�า รวมทั้งการน�าส่งรายงานการท�าธุรกรรม 

ทางการเงินและการน�าส่งภาษี ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดท�า

เอกสารและการช�าระภาษี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒนา 

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะพร้อมใช้ได้ในปี ๒๕๖๐

    (๑.๔) โครงการที่ ๔ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูล

สวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ 

และเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายลดความผิดพลาด ความซ�า้ซ้อน และโอกาสการทุจริต 

จากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค 

   (๒) จดัตัง้กองทนุโครงสร้าง 

พืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (Thailand Future 

Fund: TFF) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการ

โครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั ลดภาระทางการคลงัของรฐับาล 

ในการระดมทุนเพื่อลงทุนโครงการโครงสร ้าง 

พื้นฐาน เป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู ้มีเงินออม

สามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพ  

และสนบัสนนุการพฒันาตลาดทนุของประเทศ โดยการเพิม่ 

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุนไทย 

ทั้งนี้ กองทุนฯ จะมีมูลค่าการระดมทุนที่ประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถระดมทุนเพิ่มเติม 

ได้ในอนาคต รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อเตรียมการจัดตั้งและก�ากับการด�าเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

(คณะกรรมการเพือ่เตรยีมการจดัตัง้ฯ) เพือ่รบัผดิชอบการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว โดยคณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบ

หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัทจัดการ และด�าเนินการ 

ขอจัดตั้งกองทุนฯ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะม ี

การน�าโครงการโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่กองทุน เช่น 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สาย กรุงเทพมหานคร-

บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนน

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

   (๓) จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขนัสำาหรบักลุม่อตุสาหกรรม 

เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุน 

ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ ประเภทอตุสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation 

Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

(Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) การเกษตร 

“จัดตั้ง Thailand Future 

Fund: TFF เพื่อสนับสนุน 

การลงทุนในโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานภาครัฐ ลดภาระทางการคลัง 

เป็นช่องทางการลงทุนในทรัพย์สิน

ของภาครัฐที่มีคุณภาพ”

“จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ส�าหรับ ๑๐ อุตสาหกรรม

เป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the 

Future) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 

อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) รวมทัง้อตุสาหกรรมเป้าหมายอืน่ตามทีค่ณะรฐัมนตรใีห้ความ

เหน็ชอบ ทัง้นี ้ร่างพระราชบญัญตักิองทนุเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่างเสนอร่างฯ แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 

   (๔) มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในประเทศ มวีตัถปุระสงค์เพือ่กระตุน้การลงทนุ

ภายในประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับสิทธิในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

ได้เป็นจ�านวนสองเท่าเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือท�าให้ดีขึ้น แต่ไม่ใช่เป็น 

การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ประกอบการจะต้องจัดท�าโครงการลงทุนใหม่ โดยมีการลงทุน 

ในทรพัย์สนิใหม่และสามารถหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาได้ในธรุกจิหลกัของกจิการ ตัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรี 

มีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมถึงต้องอยู่ในราชอาณาจักรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบด ี

กรมสรรพากรก�าหนด เช่น เครื่องจักร อาคารถาวรไม่รวมที่ดินและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการที่สามารถ 

ขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้

    (๔.๑) ผู ้ประกอบการทั่วไปสามารถเริ่มใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการลงทุน 

ได้ ๒ เท่าได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีสิทธิค่าใช้จ่ายสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 

    (๔.๒) ผู ้ประกอบการที่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด ้วย 

การส่งเสริมการลงทุน

     (๔.๒.๑) มีการลงทุนในโครงการแล้ว จะต้องลงทุนในโครงการใหม ่

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดแยกต่างหากจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว 

     (๔.๒.๒) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่มีการลงทุน และสามารถ 

ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพิม่เตมิตามมาตรการเร่งรดัการลงทนุของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

(สกท.) สามารถเลือกขอรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ สกท. หรือสิทธิ

หกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาของกระทรวงการคลงั ได้เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ และต้องจดแจ้งขอใช้สทิธิภ์ายใน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับสิทธิการหัก ๑ เท่าแรกตามกฎหมาย และจะได้สิทธิอีก ๑ เท่า หลังจาก 

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายฯ ของ สกท. สิ้นสุดลง 

    รัฐบาลคาดว่าการด�าเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 

จะส่งผลให้เกดิการลงทนุเพิม่ขึน้ประมาณ ๒ แสนล้านบาท และการบรโิภคภาคเอกชนจะเพิม่ขึน้ ๗.๖ หมืน่ล้านบาท 

โดยจะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ จากกรณีปกติ

   (๕) มาตรการเร่งรดัโครงการ 

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast 

Track) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ ในเรื่องการขับเคลื่อนการส่งเสริมการให ้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 

Partnership: PPP) ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ภายใต้

สถานการณ์ทีภ่าคเอกชนชะลอการลงทนุ ทัง้นี ้รฐับาล

ได้ผลักดันมาตรการ PPP Fast Track ท�าให้มีโครงการ

ร่วมลงทุนภาคเอกชนกับภาครัฐออกมาได้ส�าเร็จ  

“โครงการรถไฟฟ้า ๓ สาย 

สายสีชมพู สายสีเหลือง 

สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย 

ได้เข้าสู่กระบวนการ PPP 

เรียบร้อยแล้ว”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

มีโครงการที่ด�าเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track ๕ โครงการ มูลค่ารวม ๓๓๔,๐๐๐ ล้านบาท  

ปัจจบุนัโครงการรถไฟฟ้า ๓ สาย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า

สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) และโครงการรถไฟฟ้า 

สายสนี�า้เงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และช่วงบางซือ่-ท่าพระ) ได้เข้าสูก่ระบวนการ PPP เรยีบร้อยแล้ว 

ส่วนโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง ๒ สาย ของกรมทางหลวง ได้แก่ โครงการ Motorway สายบางปะอนิ-

นครราชสีมา และโครงการ Motorway สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

   (๖) มาตรการส่งเสรมิให้ไทยเป็นศนูย์กลางวจิยั พฒันา หรอืทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 

ต้นแบบในภูมิภาค เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาว ซึ่งจะเป็น 

แรงจงูใจให้เกดิการลงทนุในการวจิยั พฒันา รวมทัง้การลงทนุจดัตัง้ศนูย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์อย่างครบวงจร 

ในประเทศไทยต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้

    (๖.๑) ผูท้ีจ่ะขอรบัสทิธปิระโยชนท์างภาษอีากรจะต้องเป็น ๑) ผูว้จิยั พฒันา หรอื

ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ท์ีไ่ดร้บัอนมุตัติามประกาศทีก่รมสรรพสามติก�าหนด และ ๒) ผูป้ระกอบอตุสาหกรรม

ซึ่งส่งมอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะยานยนต์์ที่ได้รับอนุมัติ

ตามประกาศที่กรมสรรพสามิตก�าหนด 

    (๖.๒) รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ต้นแบบทีจ่ะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร 

หมายถึง รถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์ ์ต้นแบบที่มีภาระภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต  

ทีไ่ม่เคยมจี�าหน่ายในท้องตลาดเป็นการทัว่ไปในราชอาณาจกัรไทย ทัง้ทีผ่ลติภายในประเทศหรอืน�าเข้า มสีภาพใหม่ 

หรือใช้แล้ว รวมทั้งต้องไม่เคยจดทะเบียนการใช้งานมาก่อน และใช้เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

ของผู้้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิต 

    (๖.๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส�าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบ 

ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้า การยกเว้นภาษีสรรพสามิต ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักค่าสึกหรอ 

และค่าเสื่อมราคาของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมดในการค�านวณก�าไรสุทธิ 

เพื่อเสียภาษีเงินได้ 

    (๖.๔) การด�าเนินมาตรการดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความรอบคอบ 

    ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

และพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาของทรพัย์สนิ 

(ฉบบัที ่๖๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

   (๗) กำาหนดอัตราค ่าเช ่า  

และค่าธรรมเนยีมการจดัให้เช่าทีร่าชพสัดใุนเขตพฒันา 

เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษเป็นไปด้วยความรวดเรว็ตามเป้าหมาย

นโยบายของรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน  

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจูงใจให้เอกชน 

เข้าร่วมลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ จงึก�าหนดอตัรา 

ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขั้นต�่าในการจัดให้เช่า ดังนี้

“ก�าหนดค่าเช่าที่ราชพัสดุ

ในอัตราที่จูงใจให้เกิดการลงทุนใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๖ แห่ง”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

จังหวัด

ค่าเช่า/ไร่/ปี
(ปีแรก)

(ปรับ ๑๕% 
ทุก ๕ ปี)

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

หมายเหตุ
เสนอ กพน. เดิม

(๘ ต.ค. ๕๘)

เสนอใหม่
ปรับลด ๕๐%
(ชำาระ ๕ ปี 

จ่ายปีที่ ๖-๑๐)

๑) สงขลา ๔๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ปรับปรุงอัตราค่าเช่า ๑๕%  
 ทุก ๕ ปี
  อัตราค่าเช่าของ กนอ. 

 ลดให้ ๓๐% จากอัตรา
 ค่าเช่าของเอกชน
  ค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา

 ขั้นต�่าของแต่ละพื้นที่ที่ 
 ก�าหนดโดยทางราชการ  
 (กนอ. และ เอกชนใช้อัตรา 
 เดียวกัน) กรณีผ่อนช�าระ
 คิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด
  ระยะเวลาการเช่า ๕๐ ปี  

 และอาจตอ่สญัญาเชา่ไดอ้กี  
 ๕๐ ปี
  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม 

 อัตราตลาด

๒) ตาก ๓๖,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๓) สระแก้ว ๓๒,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐

๔) ตราด ๒๔,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

๕) มุกดาหาร ๒๔,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

๖) หนองคาย ๒๔,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

กนอ. : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กพน. : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

   (๘) มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะที ่๒ ประกอบด้วย โครงการเงนิกูเ้พือ่การพฒันา 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน มีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ณ วันที่  

๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ หน่วยงานเจ้าของโครงการมผีลการเบกิจ่ายสะสมทัง้สิน้ จ�านวน ๕๕,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

แผนงานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ระยะเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 

๒๐,๖๓๘.๕๙ ล้านบาท และแผนงานและโครงการพฒันาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ๓๕,๑๙๑.๐๑ ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน วงเงินอนุมัติ วงเงินจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย
เงินกู้สะสม 
ณ วันที่  

๓๑ ส.ค. ๕๙

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

ต่อวงเงินจัดสรร

แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า ระยะเร่งด่วน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

๑) กรมชลประทาน ๒๓,๘๕๖.๓๘ ๒๒,๔๒๖.๔๐ ๑๔,๘๑๘.๔๗ ๖๖.๐๘

๒)  กรมทรัพยากรน�้า ๖,๒๓๙.๑๙ ๕,๖๑๓.๗๐ ๓,๘๔๕.๘๔ ๖๘.๕๑

๓)  กรมทรัพยากรน�้าบาดาล ๑,๕๗๖.๑๙ ๑,๕๗๕.๓๐ ๖๐๒.๘๓ ๓๘.๒๗

๔)  กรมทรัพยากรธรณี ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๔.๗๘ ๑๐๐.๐๐

๕)  กรมควบคุมมลพิษ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๗.๗๒ ๓๐.๘๗

๖)  กรมอุตุนิยมวิทยา ๒๕๘.๐๑ ๒๕๓.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๗)  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ๗๑๑.๔๕ ๔๖๙.๘๘ ๐.๑๘ ๐.๐๔

๘)  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ๖๓.๒๔ ๔๘.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๙)  ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๖.๕๐ ๖.๓๒ ๕.๐๙ ๘๐.๕๔

๑๐) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลย ี 
 อวกาศและภูมิสารสนเทศ  
 (องค์การมหาชน)

๙๕.๐๐ ๙๔.๙๙ ๔๔.๒๕ ๔๖.๕๘

๑๑) สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้
 และการเกษตร (องค์การ  
 มหาชน)

๔๒๑.๙๕ ๔๑๖.๙๓ ๒๙.๔๕ ๗.๐๖

๑๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง ๓,๗๒๓.๔๖ ๓,๖๑๔.๙๕ ๑,๑๓๖.๘๕ ๓๑.๔๕

๑๓) กรมแผนที่ทหาร ๖๒๑.๔๗ ๖๑๔.๑๓ ๑๔๓.๑๓ ๒๓.๓๑

รวม ๓๗,๖๐๒.๘๔ ๓๕,๑๖๔.๒๘ ๒๐,๖๓๘.๕๙ ๕๘.๖๙

แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

๑) กรมทางหลวง ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๗๑๘.๑๕ ๒๑,๓๐๙.๔๑ ๘๖.๒๑

๒) กรมทางหลวงชนบท ๑๔,๔๙๒.๗๓ ๑๔,๐๔๐.๙๑ ๑๓,๘๘๑.๖๐ ๙๘.๘๗

รวม ๓๙,๔๙๒.๗๓ ๓๘,๗๕๙.๐๖ ๓๕,๑๙๑.๐๑ ๙๐.๗๙

โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

กรมศุลกากร ๑,๑๙๙.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รวม ๑,๑๙๙.๒๘  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๗๘,๒๙๔.๘๕ ๗๓,๙๒๓.๓๔ ๕๕,๘๒๙.๖๐ ๗๕.๕๒

ทีม่า : ข้อมลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๙
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๙) จัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล ่อยก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ (CO
2
)  

และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้

ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากเดิมจัดเก็บ

ภาษีรถยนต์ตามความจุของกระบอกสูบ เปลี่ยนเป็น  

ก า รจั ด เ ก็ บภาษี ต ามปริ ม าณการปล ่ อยก ๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ซึ่งสนับสนุนให้การจัดเก็บ 

ภาษีรถยนต์ของประเทศไทยสอดคล้องกับการจัดเก็บ 

ภาษีรถยนต์ในต่างประเทศที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เป็นส�าคญั โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภมูภิาค

อาเซียนที่จัดเก็บภาษีตาม CO
2
 

    การปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติรถยนต์จะส่งผลให้ประชาชนเลอืกซือ้รถยนต์ 

ดงักล่าวทีม่คีณุภาพและส่งผลให้อตุสาหกรรมรถยนต์มกีารพฒันารถยนต์ทีป่ระหยดัพลงังาน ซึง่จะเหน็ได้ว่าบรษิทั 

ผูผ้ลติรถยนต์ได้มกีารปรบัเปลีย่นเครือ่งยนต์ให้ทนัสมยั ดงันัน้ รฐับาลคาดการณ์ว่ารถยนต์จ�านวนถงึ ๑๕๐,๐๐๐ 

คันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของรถยนต์ทั้งหมดจะปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อค�านวณ

จากการใช้งานที่ระยะทาง ๑๒,๐๐๐ ต่อปี จะส่งผลให้ปริมาณ CO
2
 ลดลงเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ ตัน CO

2
 ต่อปี  

หรือเท่ากับการปลูกป่ายืนต้น ๔๔,๐๐๐ ไร่ และคาดการณ์รายได้จากการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ประมาณ 

๑๔,๐๐๐ ล้านบาท

    รฐับาลได้ด�าเนนิการแก้ไขประกาศกรมสรรพสามติ จ�านวนทัง้สิน้ ๗ ฉบบั เนือ่งจาก

รถยนต์ทีจ่ะช�าระภาษสีรรพสามติต้องมเีอกสารหลกัฐาน Eco Sticker การแก้ไขประกาศกรมสรรพสามติดงักล่าว

ส่งผลดีให้เกิดการใช้ค่า CO
2
 ของรถยนต์ที่มีอยู่แล้วในระบบฐานข้อมูลของ Eco Sticker มาใช้ในการช�าระภาษี

ได้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช�าระภาษีมากยิ่งขึ้น

   (๑๐) มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

    (๑๐.๑) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ ๓๐ ของก�าไรสุทธิ

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๐ ของก�าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

    (๑๐.๒) ให้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช�าระก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

    ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

   (๑๑) กำาหนดมาตรการขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ก�าหนดให้มกีารขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ต่อไปอกีเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้ยงัคงจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ในอัตราร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็น 

การกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถมีก�าลังซื้อในการจับจ่าย

สนิค้าเพือ่การอปุโภคบรโิภคเพิม่ขึน้ รวมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ในการประกอบธรุกจิให้กบัภาคเอกชน และสามารถ

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

   (๑๒) ขยายเวลาการลด 

อตัราภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาอกี ๑ ปี พระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว ่ าด ้ วย 

การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ แล้ว โดยพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว 

เป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา แบบ ๗ ขั้น ต ่อไปอีก ๑ ปีภาษี คือ 

ในปีภาษี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙- 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้ค�านวณ

ส�าหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาประจ�าปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 

๓๑ มนีาคม ๒๕๖๐ โดยก�าหนดให้ลดอตัราภาษีเงนิได้  

ดังนี้ 

เงินได้สุทธิ อัตรา (ร้อยละ)

ตั้งแต่ ๑-๑๕๐,๐๐๐ บาท ยกเว้น

ส่วนที่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕

ส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐

ส่วนที่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕

ส่วนที่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐

ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕

ส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐

ส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓๕

    ทัง้นี ้การยกเว้นภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัเงนิได้สทุธ ิ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก 

ยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่ ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑

   (๑๓) พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได ้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ โดยก�าหนดให้มกีารน�าทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาใช้ 

เป็นหลักประกันการช�าระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่น�ามาใช้เป็นหลักประกัน 

คือ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรณีผู้ให้

หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดให้กฎกระทรวง และให้จัดตั้ง

ส�านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

“ขยายเวลาการลดอัตราภาษี

มูลค่าเพิ่ม และการลดอัตรา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ไปอีก ๑ ปี เพื่อลดภาระ

ค่าครองชีพของประชาชน”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑๔) ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายว่าด้วย 

การเงินการคลังของรัฐที่ก�าหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบการคลัง 

ระยะปานกลาง การจดัหารายได้ การก�าหนดแนวทางในการจดัท�างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดนิ การบรหิารการเงนิ 

และทรัพย์สิน การบัญชี ทุนหมุนเวียน การก่อหนี้หรือการด�าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงิน  

หลกัเกณฑ์ก�าหนดวงเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น และการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การบรหิารการคลงั

ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีสาระส�าคัญ ดังนี้

    (๑๔.๑) การก�าหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการทั่วไป ได้แก่ หลักการ 

ด�าเนินนโยบายการคลังของรัฐ การจัดท�ากรอบการคลังระยะปานกลาง หลักการด�าเนินมาตรการที่ก่อให้

เกิดภาระผูกพันมากกว่า ๑ ปี หรือเกิดการสูญเสียรายได้ หลักการด�าเนินมาตรการนอกเหนือภารกิจปกติ  

และหลักการน�าเงินส่งคลัง

    (๑๔.๒) การก�าหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะด้าน ๖ ด้าน ได้แก่ 

รายได้แผ่นดิน รายจ่าย แนวทางการจัดท�างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงิน 

และทรัพย์สิน และเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน

    (๑๔.๓) การก�าหนดวนิยัเกีย่วกบัการบญัชภีาครฐั การรายงาน และการตรวจสอบ 

เพื่อให้ภาครัฐได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส

    ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๑๑.๓ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

  รัฐบาลได้ด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้าง 

การจดัเกบ็ภาษใีนระยะยาว ซึง่รายละเอยีดผลการด�าเนนิการในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นการด�าเนนิการให้มกีารปฏริปู

ในด้านต่าง ๆ ข้อ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑๑.๔ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

  ๑๑.๔.๑ รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง

   หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙ มีจ�านวน ๕,๙๒๔,๐๕๕.๕๓ ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ ๔๒.๘๓ ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนีข้องรฐับาล ๔,๓๗๓,๒๘๘.๑๔ ล้านบาท หนีข้องรฐัวสิาหกจิ

ทีไ่ม่เป็นสถาบนัการเงนิ ๑,๐๒๑,๐๙๔.๔๐ ล้านบาท หนีข้องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ (รฐับาลค�า้ประกนั) 

๕๑๗,๕๑๗.๙๒ ล้านบาท และหนีห้น่วยงานของรฐั ๑๑,๓๐๙.๐๗ ล้านบาท และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า 

หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ ๕๓,๒๙๗.๗๙ ล้านบาท 

   ทั้งนี้ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจ�าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงินรวม 

๒๐๔,๘๕๔.๙๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนีร้ฐับาล ๑๕๗,๑๕๔.๙๗ ล้านบาท และหนีร้ฐัวสิาหกจิ ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท 

ดังนี้ 

   (๑) การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม ๑๕๗,๑๕๔.๙๗ ล้านบาท ประกอบด้วย 

การกูเ้งนิในประเทศ ๙,๗๕๙.๒๔ ล้านบาท การเบกิจ่ายเงนิกูต่้างประเทศ ๔๖๔.๕๔ ล้านบาท การปรบัโครงสร้าง

หนี้ในประเทศ ๘๑,๓๒๐ ล้านบาท และการช�าระหนี้ ๖๕,๖๑๑.๑๙ ล้านบาท

   (๒) การบรหิารจดัการหนีร้ฐัวสิาหกจิ วงเงนิรวม ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท ในเดอืนมถินุายน 

๒๕๕๙ รัฐบาลได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท  

แบ่งเป็น ๑) การกู้ใหม่มาช�าระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตร 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และสหกรณ์การเกษตร ๒) การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน ๓๔,๗๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการรถไฟแห่งประเทศไทย Roll Over วงเงิน ๒๒,๐๐๐  

ล้านบาท และ ๑๒,๗๐๐ ล้านบาท

  ๑๑.๔.๒ แผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวงเงินด�าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔ ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ ๖๑๔,๙๗๙.๑๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙.๔๐)  

และการบรหิารหนีเ้ดมิ (การปรบัโครงสร้างหนีแ้ละการบรหิารความเสีย่ง) ๙๔๕,๗๖๗.๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๐.๖๐) 

   จากการด�าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ดังกล่าว รัฐบาลได้คาดการณ์

ระดบัหนีส้าธารณะต่อ GDP และภาระหนีต่้องบประมาณ จากการด�าเนนิการตามแผนการบรหิารหนีส้าธารณะฯ 

พบว่า ณ สิ้นปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังคงอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ก�าหนดให้ ไม่เกินร้อยละ ๖๐  

และไม่เกินร้อยละ ๑๕ ตามล�าดับ ดังนี้

สัดส่วน (%) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

หนี้สาธารณะคงค้าง/GDP ๔๕.๕% ๔๖.๗% ๔๘.๑% ๔๙.๒% ๔๙.๙%

ภาระหนี้/งบประมาณ ๘.๙% ๙.๓% ๙.๘% ๑๐.๓% ๑๐.๘%

   ทั้งนี้ แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ดังกล่าว สอดคล้องตามนโยบายที่ส�าคัญ  

ของรัฐบาล ทั้งด้านการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาระบบ

บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ และโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม 

เป็นต้น ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงในเชิงรุก (Proactive Debt Management) 

ภายใต้กรอบการด�าเนินงานตามกฎหมาย และการดูแลให้ระดับหนี้สาธารณะและภาระหนี้อยู่ภายใต้กรอบ 

ความยั่งยืนทางการคลัง
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“...เร่งด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในเรื่องควำมเชื่อมโยง
ด้ำนระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ด้ำนกฎระเบียบ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
กำรพัฒนำด่ำนชำยแดน และกำรเตรียมกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์...”

การส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)
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การส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘  

จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม  

การเร่งด�าเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  

ด้านกฎระเบียบ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ 

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

และโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผล 

ใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท�าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานโดยให้ความส�าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค 

และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ  

หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้ม ี

การตั้งส�านักงานปฏิบัติการประจ�าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู ้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับ 

ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  

ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้  

รวมทัง้สามารถด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัผูป้ระกอบการในประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่น�าไปสูค่วามเชือ่มโยง

กับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว  

ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด 

ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น  

ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนา

อุตสาหกรรม
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 ๗.๓ พฒันาแรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ทัง้แรงงาน

วชิาชพี แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไม่มทีกัษะ โดยการเร่งรดัและขยายผลการใช้ระบบคณุวฒุวิชิาชพี 

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค�านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน

วิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ 

การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  

การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

 ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 

และภมูภิาคอาเซยีน โดยเร่งขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนงานการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย 

(IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ 

แห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)  

และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง 

และระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน 

สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของ 

ผูป้ระกอบการรายย่อยสูต่ลาดทีก่ว้างขวางยิง่ขึน้ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดยีวกนั

ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย

 ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย 

การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต 

และการลงทนุข้ามแดน โดยปรบัปรงุโครงข่ายระบบถนน พฒันาระบบ National Single Window (NSW) 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก 

ให้ความส�าคัญกับด่านชายแดนที่ส�าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด  

บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท�าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับ 

ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่า 

จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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๑. ความคืบหน้าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม

ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้มีการ 

ลงนามในปฏิญญาอาเซียนเพื่อรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียน ๒๐๒๕ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมสังคม 

และวฒันธรรมอาเซยีน ๒๐๒๕ รฐับาลยงัคงเดนิหน้าขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน ๓ เสาของประชาคมอาเซยีน ดงันี้

๑.๑ เสำกำรเมืองและควำมมั่นคง ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง ๒๐๒๕  

เพือ่วางแนวทางการด�าเนนิงานตามกรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  ในอกี ๑๐ ปีข้างหน้า และเป็นการต่อยอดความร่วมมอื 

ทีอ่าเซยีนได้ด�าเนนิการอยูแ่ล้วให้มคีวามลกึซึง้มากขึน้ โดยจะมุง่เน้นให้ประชาชนเป็นศนูย์กลางและให้ทกุภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของอาเซียนด้วย 

ในส่วนความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมการศูนย์อ�านวยการเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ได้ก�าหนดประเด็นเร่งด่วนที่ไทยควรให้ความส�าคัญ 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมการเมือง

และความมัน่คงอาเซยีน ๕ ประเดน็หลกั ได้แก่ การบรหิาร 

จดัการชายแดน เสรมิสร้างความมัน่คงทางทะเล แก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

และการทตูเชงิป้องกนั และเสรมิสร้างศกัยภาพในการ

ปฏบิตักิารทางทหารร่วมกนัของอาเซยีน และในระดบั

ภูมิภาคมีความคืบหน้าการด�าเนินงาน เช่น อาเซียน

ได้จัดตั้งเครือข่ายขององค์กรหรือหน่วยราชการของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุม

พัฒนาการของการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติ ที่เรียกว่า  

ASEAN Network of Regulatory Bodies on 

Atomic Energy: ASEANTOM การขจัดทุ่นระเบิดในอาเซียน สนับสนุนการมีสันติภาพและความปรองดอง 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ ส่งเสรมิเรือ่งสทิธมินษุยชน ความมัน่คงทางทะเล  

และบรหิารจดัการชายแดน 

๑.๒ เสำเศรษฐกิจ ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นการก�าหนดทิศทาง

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ 

การรวมกลุม่เศรษฐกจิในปัจจบุนั และแนวทางการรบัมอืต่อประเดน็ความท้าทายใหม่ ๆ  ทีอ่าเซยีนอาจต้องเผชญิ

ในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 ในส่วนการด�าเนินงานประเทศไทยยึดมั่นต่อการด�าเนินการตามพันธกรณีภายใต้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนโดยให้ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาภาคบริการ การส่งเสริม

นวัตกรรม การลดช่องว่างการพัฒนาโดยส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Medium 

Small and Micro Enterprises: MSMEs) ไปสู่ Smart Enterprise และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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๑.๓ เสำสังคมและวัฒนธรรม ได้ก�าหนด

แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

๒๐๒๕ ให้เป็นประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

และประชาชนได ้รับประโยชน์ รวมทั้งทุกคนมี 

ส่วนร่วม มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าง 

เท่าเทียม มีพลวัตและปรองดอง ตระหนักและภูมิใจ 

ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

 ในส่วนการด�าเนินงานได้ขับเคลื่อน 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

“ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมของอาเซียน”

ของอาเซียน โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งการด�าเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง อนุสัญญาที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม 

และสนับสนุนการด�าเนินการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

๒. การเร่งส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ ในภมูภิาคอาเซยีน 

และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒.๑ กำรส่งเสรมิบทบำทของไทยและกำรใช้โอกำสจำกควำมเชือ่มโยงและควำมร่วมมอืด้ำนต่ำง ๆ  

ในประชำคมอำเซยีน 

 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง  

โดยได้มข้ีอเสนอและข้อรเิริม่ในเวทกีารประชมุต่าง ๆ ของอาเซยีนหลายประการ 

 ๒.๑.๑ เข้ำร่วมประชมุสดุยอดอำเซยีน 

  (๑) กำรประชมุสดุยอดอำเซยีน ครัง้ที ่๒๗ และกำรประชมุสดุยอดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ระหว่างวนัที ่ ๒๐-๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ได้ลงนามเอกสารส�าคญั ๓ ฉบบั ได้แก่ ๑) ปฏญิญากรงุกวัลาลมัเปอร์ ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน 

๒) ปฏญิญากรงุกวัลาลมัเปอร์ว่าด้วยอาเซยีน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุง่หน้าไปด้วยกนั และ ๓) อนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วย 

การต่อต้านการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ นอกจากนี ้ได้รบัรองเอกสารต่าง ๆ อกี ๑๗ ฉบบั 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

   ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจายินดีกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

ซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  

ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา (การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม) ซึง่ก�าหนดทศิทางของประชาคมอาเซยีนในอกี ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดยย�า้ความส�าคญั 

ของการรวมตัวที่ลึกซึ้งมากขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง 

การสร้างความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของสหประชาชาต ิค.ศ. ๒๐๓๐ 

   ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได ้มีข ้อเสนอให้อาเซียนเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

จากภายใน เพือ่ความเป็นเอกภาพและความสามารถรบัมอืกบัความท้าทายต่าง ๆ ดงันี ้ ๑) การส่งเสรมิการจดัตัง้ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณชายแดนและการลงทนุในรปูแบบ ๑+๑ และ ๑+๑+๑ หรอื ๒+๑ ๒ ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

กบั ๑ ประเทศนอกภมูภิาค เพือ่ช่วยท�าให้เกดิข้อได้เปรยีบของแต่ละประเทศทีม่ชีายแดนร่วมกนั ๒) การส่งเสรมิ 

ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ๓) การเสรมิสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้แก่ภาคการเกษตร โดยการจดัท�าแผนพฒันาภาคการเกษตร การวจิยัและการพฒันาร่วมกนัเพือ่เพิม่

ผลผลติและเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตร และส่งเสรมิโภชนาการ รวมทัง้การให้ข้อมลูและความรูแ้ก่เกษตรกรให้สามารถ 

เข้าถงึตลาดทัง้ในและนอกภมูภิาค ซึง่จะช่วยให้กลไกตลาดด�าเนนิไปได้ด้วยดแีละราคาสนิค้าเกษตรไม่ให้ตกต�า่ ส่งเสรมิ

การเกษตรทีย่ัง่ยนื และสร้างความมัน่คงทางอาหาร ๔) การส่งเสรมิความร่วมมอืทางทะเล โดยสนบัสนนุให้มปีระเดน็ 

การท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเลในแผนงานความเชื่อมโยงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  

๕) การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓ โดยจัดท�าแผนงาน

อาเซยีนปลอดจากหมอกควนั (ASEAN Haze-Free Road Map) เพือ่เป็นกรอบแนวทางส�าหรบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนในการอนวุตักิารตามข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน และจดัตัง้ศนูย์ประสานงาน 

อาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และ ๖) การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียนเพื่อรับมือกับ 

ผลกระทบทางลบจากความเชือ่มโยงและความท้าทายจากความมัน่คงรปูแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์  

   นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นส�าคัญอื่น ๆ เช่น ประเด็นความมั่นคง

ในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา ซึ่งที่ประชุมได้รับรองการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน 

กบัสหรฐัอเมรกิาและอาเซยีนกบันวิซแีลนด์เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ รวมทัง้รบัทราบความคบืหน้าการเจรจา 

จดัท�าความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 

RCEP) โดยผูน้�าของประเทศทีร่่วมการเจรจาจดัท�าความตกลงฯ ได้เหน็ชอบทีจ่ะขยายเวลาการเจรจาให้เสรจ็สิน้

ภายในปี ๒๕๕๙ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

  (๒) กำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๒๘ และครั้งที่ ๒๙ และกำรประชุม 

สุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ที่ประชุมฯ ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  

และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ และได้ร่วมกันรับรอง Master Plan on ASEAN  

Connectivity 2025: MPAC 2025 และ Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan III ผู้น�าอาเซียน 

ได้ร่วมลงนามในปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยความเป็นหนึง่เดยีวในการตอบโต้ภยัพบิตัทิัง้ภายในและภายนอกภมูภิาค 

และได้รับรองเอกสาร จ�านวน ๙ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้น�าอาเซียนได้ย�้าความส�าคัญในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและ 

การเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

อาเซยีนในการรบัมอืกบัความท้าทายรปูแบบเก่าและรปูแบบใหม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยประเดน็ทีผู่น้�าอาเซยีน

ให้ความส�าคญั เช่น ปัญหาการก่อการร้าย แนวคดิสดุโต่งรนุแรงในการจดัการปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาด

การรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU fishing) การเคลือ่นย้ายถิน่ฐาน 

ที่ไม่ปกติ โรคระบาด เช่น ไวรัสซิกา อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ ยาเสพติด การแก้ไขปัญหา

อุปสรรคของการค้า การลงทุน การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาหมอกควันข้ามแดน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

   การประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอแนวทางการด�าเนินงานอย่างสมดุล

ใน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) การสร้างความสมดุลระหว่างการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่มีพลวัตสูงผ่านมาตรการ

นโยบาย ๔.๐ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒) การพัฒนาศักยภาพของทุกวัยอย่างมีความสมดุลเพื่อให้มีส่วนร่วม

ในประชาคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไทยได้ผลกัดนัให้การประชมุสดุยอดอาเซยีนบวกสามมแีถลงการณ์ร่วมว่าด้วย

การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ และ ๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน เช่น  

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนและการส่งเสรมิการลงทนุในลกัษณะ ๑+๑ 

   นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุฯ ได้หารอืประเดน็ความมัน่คงทางทะเลซึง่รวมถงึสถานการณ์

ทะเลจีนใต้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาให้ความส�าคัญกับการธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและ 

ความมัน่คงทางทะเลซึง่เป็นพืน้ทีส่�าคญัส�าหรบัการค้าระหว่างประเทศ โดยทีป่ระชมุฯ ได้รบัรองเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

๒ ฉบบั คอื ๑) แถลงการ์ร่วมว่าด้วยการปฏบิตัติามระเบบียปฏบิตัว่ิาด้วยการเผชญิหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจนีใต้ 

(Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encounters at Sea in the South 

China Sea) และ  ๒) แนวทางส�าหรบัการสือ่สารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าทีอ่าวโุสของกระทรวงการต่างประเทศ

ของประเทศสมาชกิอาเซยีนและสาธารณรฐัประชาชนจนีในการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทางทะเลในการปฏบิตัติาม

ปฏญิญาว่าด้วยการปฏบิตัขิองภาคใีนทะเลจนีใต้ (Guidelines for Hotline Communications Among Senior  

Officials of the Ministers of Foreign Affairs of ASEAN Member States and China in Response to  

Maritime Emergencies in the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the 

South China Sea) 

   ประ เทศอา เซี ยนกับ

ประเทศคู่เจรจาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยได้เสนอแนวทางหลัก ดังนี้  

๑) การยกระดบัเขตการค้าเสรหีรอืข้อตกลงเขตการค้าเสรี  

(Free Trade Area/Free Trade Agreement: FTA)  



นโยบายข้อ ๗

306 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

ทัง้ในกรอบทวภิาคแีละเร่งรดัเจรจาจดัท�าความตกลงทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership: RCEP) ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งการลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน รวมทั้ง 

มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(non-tariff barriers) ๒) การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ จากประเทศคูเ่จรจา รวมทัง้ 

มาตรการเพือ่ส่งเสรมิ MSMEs และ ๓) การใช้ประโยชน์ 

จากความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง โดยการเชื่อมโยง

การปฏิบัติของ Master  P lan on ASEAN  

Connectivity 2025 กับข ้อริเริ่มของประเทศ 

นอกภมูภิาค 

  นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรี 

ยังได้เข้าร่วมและหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภา

อาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: 

AIPA) เยาวชนอาเซยีน และสภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซยีน 

ช่วงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกด้วย

 ๒.๑.๒ ประชมุรฐัมนตรต่ีำงประเทศอำเซยีน ครัง้ที ่ ๔๙ เมือ่วนัที ่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ เวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศ

อาเซยีนกบัคูเ่จรจา (Post Ministerial Conference+1 Sessions หรอื PMC+1) เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี 

สาธารณรฐัอนิเดยี ประเทศแคนาดา ประเทศนวิซแีลนด์ ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัอติาล ีสหรฐัอเมรกิา สหพนัธรฐั

รัสเซีย และสหภาพยุโรป การประชุมในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า  

การลงทนุ และการท่องเทีย่วกบัประเทศคูเ่จรจา และความร่วมมอืด้านสงัคมและวฒันธรรม และการพฒันาและ

สนบัสนนุให้อาเซยีนมบีทบาทในเชงิสร้างสรรค์ เป็นประชาคมทีแ่ขง็แกร่ง อยูบ่นพืน้ฐานของกฎระเบยีบ มคีวามเป็นกลาง 

และธ�ารงไว้ซึง่สนัตภิาพและเสถยีรภาพ และการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน-จนี ได้รบัรองแถลงการณ์ร่วม

ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration of the Conduct of  

Parties in the South China Sea: DOC) และเห็นชอบต่อข้อเสนอของฝ่ายจีนในการก�าหนดให้ปี ๒๕๖๐  

เป็นปีแห่งความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วอาเซยีน-จนี และผลกัดนัให้ทกุฝ่ายร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมฉลองครบรอบ  

๒๕ ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน-จนี และให้ความส�าคญัต่อการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีน-สหภาพยโุรป (ASEAN-EU 

Ministerial Meeting: AEMM) ครัง้ที ่๒๑ ในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ ณ กรงุเทพมหานคร   

๒.๒ กำรผลกัดนัควำมเชือ่มโยงระหว่ำงไทยกบัประเทศในภมูภิำค

 ๒.๒.๑ เร่งพฒันำควำมเชือ่มโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ภำยในอนภุมูภิำคและภมูภิำค

อำเซยีน รฐับาลได้สานต่อการด�าเนนิการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง ดงันี้

  (๑) ด�ำเนินกำรตำมกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้าย 

ความตกลงฉบับต่าง ๆ เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ ดังนี้

   พิธีสาร ๒ การก�าหนดที่ท�าการพรมแดนอยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดท�า 

ร่างพธิสีาร

   พธิสีาร ๗ ระบบศลุกากรผ่านแดนได้ลงนามในพธิสีารแล้วเมือ่วนัที ่ ๒๔ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๘ และอยูร่ะหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนด�าเนนิการตามกระบวนการภายในเพือ่การให้สตัยาบนัพธิสีารต่อไป

   พธิสีาร ๙ สนิค้าอนัตราย อยูร่ะหว่างรวบรวมความเหน็ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

ก่อนด�าเนนิการตามขัน้ตอนภายในในการให้สตัยาบนัพธิสีารเพือ่ให้มผีลใช้บงัคบัต่อไป
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

   (๓) จดัท�ำร่ำงกรอบควำมตกลงอำเซยีนว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง 

ผูโ้ดยสำรข้ำมพรมแดน ขณะนีป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนอยูร่ะหว่างการพจิารณาร่างกรอบความตกลงฯ โดยคาดว่า

จะสามารถได้ข้อยตุภิายในปี ๒๕๕๙ 

  (๔) ด�ำเนินกำรในกรอบอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Makong  

Subregion: GMS) ประเทศสมาชกิ GMS ได้จดัท�าความตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนภุมูภิำค 

ลุม่แม่น�ำ้โขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

ระหว่างกนั ซึง่ความตกลงดงักล่าวมภีาคผนวกและพธิสีารแนบท้าย จ�านวน ๒๐ ฉบบั ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนั

ภาคผนวกและพธิสีารแนบท้ายครบทัง้ ๒๐ ฉบบัแล้ว 

“ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง

และโลจิสติกส์จากฐานการผลิต

ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป  

เชื่อมโยงกับอาเซียน ๔ เส้นทาง 

ที่หนองคาย ตาก กาฬสินธุ์ และตราด”

  (๒) ด�ำเนินโครงกำรภำยใต้กรอบโครงกำรควำมร่วมมือเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย 

อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ดังนี้ 

โครงกำร ผลกำรด�ำเนินกำร

๑)  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
 เมืองหาดใหญ่-สะเดา

อยู่ระหว่างเตรียมส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report) ของงานศึกษาความเหมาะสม

๒)  โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) 
 จังหวัดตรัง

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเตรียมการเปิด
ให้บริการ

๓)  โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต อยู่ระหว่างพิจารณาแผนงานและการอนุญาต
ต่อสัมปทาน

๔)  โครงการศึกษาส�ารวจและออกแบบรายละเอียด 
 สะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก อ�าเภอตากใบ จังหวัด
 นราธิวาส-เปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน

อยู่ระหว่างส�ารวจและออกแบบรายละเอียด

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

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

 ๒.๒.๒ ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคม

ขนส่งและระบบโลจสิตกิส์จำกฐำนกำรผลติในชมุชน 

สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและ

เชื่อมโยงกับอำเซียน รัฐบาลได้ด�าเนินการสานต่อ

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศ ดังนี้
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

หมำยเลข
ทำงหลวง

เส้นทำง
ระยะทำง 
(กิโลเมตร)

วงเงิน
ค่ำก่อสร้ำง
(ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
ด�ำเนินกำร

ผลกำรด�ำเนินกำร

๒๑๒ อ�าเภอโพนพิสัย-
บึงกาฬ ตอน ๑ 
จังหวัดหนองคาย

๓๐ ๑,๒๐๐

ปี ๒๕๕๘-
๒๕๖๐

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๓๙ 
ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๕๗.๒๑

๑๒ ตาก-แม่สอด 
ตอน ๓ 
จังหวัดตาก

๒๕.๕ ๑,๔๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๗.๒๓ 
ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๘๓

๑๒ กาฬสินธุ์-อ�าเภอ
สมเด็จ ตอน ๒ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑ ๓๒๖.๖๖๗ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ ๖๔.๔๑

๓ ตราด-หาดเล็ก 
ตอน ๒ 
จังหวัดตราด

๓๕ ๑,๔๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๙.๕๙ 
ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๗.๕๐

  นอกจากนี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวง 

เชือ่มโยงระหว่างประเทศเพิม่เตมิ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางอ�าเภอนาทว-ีด่านประกอบ ทางหลวง

หมายเลข ๒ เส้นทางถนนวงแหวนรอบนอกเมอืงนครราชสมีา ตอน ๒ (ด่านใต้) จงัหวดันครราชสมีา และทางหลวง

หมายเลข ๓ เส้นทางเลีย่งเมอืงแกลง จงัหวดัระยอง 

 ๒.๒.๓ สำนต่อควำมร่วมมือด้ำนรถไฟระหว่ำงไทย-จีน และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

ระบบรำงระหว่ำงไทย-ญีปุ่น่ โดยรายละเอยีดผลการด�าเนนิการในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นนโยบาย ข้อ ๖ การเพิม่ 

ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ ข้อ ๖ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

๒.๓ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ได้จัดท�า 

เวบ็ไซต์ www.aseantalent.net เพือ่เป็นทีร่วบรวมข้อมลูส�าคญัและรายงานผลการศกึษา โครงการ ASEAN Talent 

Mobility ปัจจบุนัได้มกีารด�าเนนิการ ดงันี้

 ๒.๓.๑ ขบัเคลือ่นการสร้างกลไกการท�างานด้านการทตูวทิยาศาสตร์ (Science for Diplomacy)  

โดยจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การทตูวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นประเทศหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์ตามยทุธศาสตร์การต่างประเทศ 

ของชาติใน ๖ สาขาส�าคัญ ได้แก่ ๑) เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ๒) การแพทย์ สุขภาพ  

และชีววิทยาศาสตร์ ๓) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสีเขียว ๔) โลจิสติกส์และระบบราง  

๕) เศรษฐกจิดจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ๖) การพฒันาก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม

และคณติศาสตร์ 

 ๒.๓.๒ จบัคูค่วามร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรม ระหว่างหน่วยงานภาครฐั  

เอกชน และมหาวทิยาลยัของประเทศไทย รวมทัง้ขยายความร่วมมอืไปสูห่น่วยงานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และ

นวตักรรมของต่างประเทศ 

 ๒.๓.๓ มกีารหารอืทัง้ภายในประเทศและร่วมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนในการวางระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานและการจดัท�านโยบายเพือ่ส่งเสรมิการเคลือ่นย้ายบคุลากร ผูม้คีวามสามารถด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมในระดบัอาเซยีน 
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 ๒.๓.๔ จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า 

และการพฒันา (The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ในรายงาน

ทบทวนนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมของประเทศไทย (National Consultation Workshop 

for the First Draft of the Science Technology and Innovation Policy Review of Thailand) เพือ่จดัท�า 

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ 

 ๒.๓.๕ ท�าหน้าทีป่ระธานคณะทีป่รกึษาแผนปฏบิตักิารด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองอาเซยีน 

(Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม 

๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับและติดตามการด�าเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย  

ของแผนปฏบิตักิารอาเซยีนว่าด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN Plan  

of Action on Science, Technology and Innovation: APASTI 2015-2020)

๓. การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 

รฐับาลได้ด�าเนนิการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยและเตรยีมความพร้อม

ให้แก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐั ดงันี้

๓.๑ กำรเพิ่มศักยภำพของภำคเกษตรเพื่อเข้ำสู ่ประชำคมอำเซียน ได้ด�าเนินโครงการรองรับ 

ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ โดยได้ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จ�านวน ๒๙,๖๙๒  

ตวัอย่าง ด�าเนนิโครงการอบรมหลกัสตูรเตรยีมความพร้อมเกษตรกรสูม่าตรฐาน ASEAN GAP (มกษ ๙๐๐๑-๒๕๕๖)  

ให้แก่เกษตรกรผูผ้ลติผลไม้ ๔ ชนดิ ได้แก่ ทเุรยีน มงัคดุ ล�าไย และมะม่วง จ�านวน ๔,๔๓๙ ราย พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ของด่านตรวจสตัว์น�า้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ๑๐ พืน้ที ่ ๑๑ แห่ง และศกึษาวจิยั เรือ่ง “การก�าหนด

จดุยนืสนิค้าเกษตรไทยใน AEC” โดยศกึษาสนิค้าเกษตร ๖ ชนดิ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัส�าปะหลงั  

ปาล์มน�า้มนั ยางพารา และโคเนือ้ 

๓.๒ กำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยศึกษำและโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล

และระบบบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น โครงการฝึกอบรมการจัดท�าเอกสารคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และอบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of  

Measurement) จดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ต่อร่างมาตรฐานสนิค้าเกษตร และจดัฝึกอบรมพนกังานเจ้าหน้าที ่

ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่ทกัษะและศกัยภาพการตรวจสอบ 

เฝ้าระวงัสนิค้าเกษตร และด�าเนนิโครงการปรบัปรงุระบบการขึน้ทะเบยีนวศิวกรด้านความปลอดภยัและข้อก�าหนด

มาตรฐานความปลอดภยัเครือ่งจกัรให้รองรบัประชาคมอาเซยีน 

๓.๓ กำรด�ำเนนิโครงกำรศกึษำศกัยภำพกำรค้ำสนิค้ำเกษตรระหว่ำงไทยกบัภมูภิำคอำเซยีน จ�านวน  

๔ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทำงที ่ ๑ เส้นทางจงัหวดัสงขลา ผ่านด่านสะเดา กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี และ

สาธารณรฐัสงิคโปร์ เส้นทำงที ่๒ เส้นทางจงัหวดัระนอง ผ่านเกาะสอง ถงึตะนาวศร ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  

เส้นทำงที ่๓ เส้นทางอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตากถงึท่าเรอืย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และเส้นทำงที ่๔  

เส้นทางอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเมียวดี ย่างกุ้ง เนปิดอว์ มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ถงึสาธารณรฐัอนิเดยี โดยขณะนีไ้ด้ศกึษาเส้นทางที ่๑ จงัหวดัสงขลาแล้ว
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๓.๔ กำรด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม 

เศรษฐกิจอำเซียนและกำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี สิทธิประโยชน์ในการใช้แบบฟอร์มการลดภาษีจากการที่ไทย 

ไปเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ เช่น จัดสัมมนา “การพัฒนาผู้น�าสหกรณ์สู่ 

นกัการตลาดมอือาชพี” จดัสมัมนา โอกาส ผลกระทบ และการปรบัตวัสูก่ารเปิดเสรทีางการค้าในระดบัท้องถิน่  

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน” หลักสูตร “ธุรกิจบริการไทย  

สูค่วามเป็นเลศิ พร้อมเปิด AEC” ด�าเนนิโครงการ FTAs/AEC สญัจรขบัเคลือ่นความรูสู้เ่ยาวชน ปี ๒ รวมทัง้ 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของความตกลง 

การค้าเสรี และระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษี 

ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of 

Preferences: GSP) การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด

สินค้า และการขอหนังสือรับรองด้วยระบบ Digital 

Signature และระบบ Electronic and Seal โดยม ี

ผูเ้ข้าร่วมประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย

“จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าศักยภาพ

แบรนด์ไทยในตลาดอาเซียน 

เช่น งาน Top Thai Brand 

งานแสดงสินค้า Mini Thailand 

Week 2016 สามารถผลักดัน

ผู้ประกอบการไปขยายตลาดอาเซียน 

รวม ๓,๐๐๐ ราย มูลค่าสั่งซื้อ

ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท”

 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเจรจา

ธุรกิจและส่งเสริมสินค้าศักยภาพแบรนด์ไทยในตลาด

อาเซยีน  เช่น งาน “Top Thai Brand” ใน ๓ ประเทศ  

(ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) การเจาะเมืองรอง 

ในตลาดอาเซียน โดยจัดงานแสดงสินค ้า Mini  

Thailand Week 2016 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถ 

ผลักดันผู ้ประกอบการไปขยายตลาดอาเซียน รวม 

๓,๐๐๐ ราย มลูค่าสัง่ซือ้ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท 

๓.๖ กำรสำนต่อโครงกำรส่งเสริมและ 

พัฒนำศักยภำพผู ้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (SMEs) เพือ่เข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน  

เช่น ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่ SMEs เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการการตลาด การค ้าการลงทุน  

การพฒันาผลติภณัฑ์ จ�านวน ๒๕๐ กจิการ จดัฝึกอบรม 

ให้แก่ SMEs ในหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น�าสู่การ

รองรบั AEC หลกัสตูรกลยทุธ์การตลาดรกุและรบั AEC  

และหลกัสตูรเทคนคิการเจรจาเพือ่ปิดการขายส�าหรบั

๓.๕ กำรสำนต่อโครงกำรส่งเสรมิและพฒันำผูป้ระกอบกำรเพือ่เตรยีมควำมพร้อมเข้ำสูต่ลำดอำเซยีน 

เช่น จดักจิกรรมเสรมิสร้างความรูต้ลาดอาเซยีนให้แก่ผูป้ระกอบการ ให้ค�าแนะน�า สร้างเครอืข่ายและเป็นพีเ่ลีย้ง

ทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน (DITP AEC Club) จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษ 

ทางภาษศีลุกากรจากความตกลง ขัน้ตอนและแนวปฏบิตัใินการขอหนงัสอืรบัรองแหล่งก�าเนดิสนิค้า และให้ความรู้

แก่ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าด้วยตวัเอง (Self-Certification) 
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ตลาด AEC โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรมแล้ว จ�านวน ๑,๕๑๓ คน และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการพฒันา จ�านวน ๔๘๗ คน  

นอกจากนี ้ ยงัได้จดัฝึกอบรมด้านการสร้างเครอืข่ายสถานประกอบการเป้าหมายการเชือ่มโยงธรุกจิ ให้แก่ SMEs  

จ�านวน ๔ เครอืข่าย (๖๐ กจิการ) และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการพฒันา จ�านวน ๓ เครอืข่าย (๔๕ กจิการ) รวมทัง้  

ด�าเนนิโครงการเพิม่ศกัยภาพด้านการค้าและการลงทนุด้านอตุสาหกรรมแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานของไทย 

๓.๗ กำรด�ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมภำคอุตสำหกรรมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน โดยได้จัดหาและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเครือข่าย ๖ สถาบัน ได้แก่ ๑) สถาบันไฟฟ้าและ 

อเิลก็ทรอนกิส์ ๒) สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ๓) สถาบนัอาหาร ๔) สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้า ๕) สถาบนั 

ยานยนต์ และ ๖) สถาบนัไทย-เยอรมนั จดัซือ้เครือ่งมอืทดสอบผลติภณัฑ์ในสาขาทีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ให้ความส�าคัญ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับงานด้านการตรวจสอบและรับรองการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และรองรบักฎระเบยีบของประเทศคูค้่าทีส่�าคญั ซึง่จะช่วยอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

ให้ผูป้ระกอบการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เนือ่งจากไม่ต้องส่งผลติภณัฑ์ไปทดสอบยงัต่างประเทศ และเพือ่เพิม่ 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการและคุม้ครองผูบ้รโิภคให้ได้รบัความปลอดภยั

๔. การพฒันาแรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้พร้อมรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน ทัง้แรงงานวชิาชพี แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไม่มทีกัษะ ดงันี้

๔.๑ กำรสำนต่อกำรเตรียมพร้อมแรงงำนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยพัฒนาทักษะภาษา 

ให้แก่แรงงานไทย (เน้นภาษาองักฤษ) จ�านวน ๒๗,๙๐๑ คน จดัอบรมเพือ่ผลติผูป้ระกอบอาหารไทยให้มมีาตรฐาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ โดยเน้นเมนอูาหารไทยทีเ่ป็นทีน่ยิมในต่างประเทศ จ�านวน ๙,๓๖๒ คน 

และเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แรงงาน 

ในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ภาคบรกิารและการท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงู รวมถงึ

พฒันาฝีมอืแรงงานให้รองรบัการพฒันาในเขตเศรษฐกจิชายแดน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง 

จ�านวน ๘๓,๓๔๖ คน ทัง้นี ้ได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมทีส่�าคญั ดงันี ้ 

“พัฒนาทักษะภาษาให้แก่

แรงงานไทย ๒๗,๙๐๑ คน 

อบรมเพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทย 

๙,๓๖๒ คน พัฒนาฝีมือ

แรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขต

เศรษฐกิจชายแดน ๘๓,๓๔๖ คน”

 ๔.๑.๑ จัดฝ ึกอบรมฝีมือแรงงำน 

รองรับระบบขนส่งด้ำนโลจิสติกส์และก่อสร้ำง  

ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สถาน

ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐาน คมนาคม และสถานประกอบกจิการ/ภาคธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และก่อสร้างมีแรงงานอย่าง 

เพียงพอ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  

มผีูเ้ข้าฝึกอบรม จ�านวน ๒๔,๕๗๐ คน   



นโยบายข้อ ๗

312 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๘-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙)

 ๔.๑.๒ พัฒนำฝีมือและศักยภำพกลุ่มเครือข่ำยแรงงำนนำนำชำติรองรับประชำคมอำเซียน  

มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพก�าลังแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  

ให้สงูขึน้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมอืแรงงานไทย และส่งเสรมิมาตรฐานฝีมอืแรงงานของไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดบั

นานาชาต ิ เพือ่เป็นการส่งเสรมิการสร้างงานสร้างอาชพี สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึโดยไม่แบ่งเชือ้ชาติ 

ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาความร่วมมอืด้านความมัน่คงตามแนวชายแดน ตลอดจนเป็นการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะฝีมือให้แก่ก�าลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง โดยมีผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม จ�านวน ๑,๘๒๐ คน

๔.๒ กำรเสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนแรงงำนสมัพนัธ์ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่เครอืข่ายแรงงานสมัพนัธ์ 

และมวีธิคีดิแบบมส่ีวนร่วม โดยจดัอบรมเสรมิสร้างความรูส้มัมนาให้แก่นายจ้าง ลกูจ้าง และคณะกรรมการทวภิาค ี

ในสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ  

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศอื่น (ASEAN+3)  

และประเทศต้นแบบด้านสวสัดกิารแรงงาน รวมทัง้แนวทางการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยเพือ่รองรบั

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน ๒,๑๙๗ คน

๕. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน 

และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับ 

การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และการลงทุนข้ามแดน

รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในนโยบาย ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ข้อ ๕.๓ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๖. การด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้าง 

ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๖.๑ กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำศกัยภำพแรงงำนด้ำนภำษำและวฒันธรรมเพือ่รองรบัประชำคม

อำเซยีน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ ๑) ยกระดบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละการ

ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวฒันธรรม ๒) พฒันาหลกัสตูรการสร้างจติส�านกึถงึคณุค่าของภาษาและวฒันธรรม 
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๓) ขยายความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน ๔) ขยายความร่วมมอืระหว่างประเทศในการพฒันาทกัษะ

ด้านภาษาและวฒันธรรม และ ๕) ปรบัปรงุสือ่การเรยีนรูแ้ละฐานข้อมลูกลางด้านภาษาและวฒันธรรม  

๖.๒ กำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในประชำคม

อำเซยีน โดยจดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง เช่น จดักจิกรรมประกวดภาพวาดและเขยีนบทความ

ภาษาองักฤษ เพือ่คดัเลอืกผลงานส�าหรบัส่งเข้าประกวดภายใต้หวัข้อ “One ASEAN, One Vision for Children” 

ในการประชุมเวทีเด็กอาเซียน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๖.๓ กำรพฒันำหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนเพือ่รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน เช่น จดัหลักสตูร

การเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ส�าหรับโรงเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา ยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษแก่นักเรียน ครู ผู้บริหำร และประชำชนทั่วไป โดยจัดให้ม ี

สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษ จ�านวน ๒๓๒ แห่ง มโีรงเรยีนน�าร่องจดัการเรยีน

การสอนสองภาษา จ�านวน ๕๔๘ แห่ง จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

แก่ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่และภูมิภาค รวม ๓๖๗ ศูนย์ จัดท�าหลักสูตร 

Echo Hybrid ผ่านแอปพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด�าเนินโครงการ Boot Camp : การพัฒนาครูแกนน�าด้าน

การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ และปรบัเพิม่เวลาเรยีนภาษาองักฤษ โดยเริม่ในภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

จากสปัดาห์ละ ๑ ชัว่โมง เป็นสปัดาห์ละ ๕ ชัว่โมง โดยโรงเรยีนต้นแบบในโครงการประชารฐั ระยะที ่๑ ทัว่ประเทศ 

จ�านวน ๓,๓๔๒ แห่ง และมีเป้าหมายด�าเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นอกจากนี้ 

ยงัได้พฒันำทกัษะกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษและภำษำประเทศเพือ่นบ้ำนผ่านการจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันา

ศกัยภาพของนกัเรยีน นกัศกึษา ครแูละอาจารย์ จดัการแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในทีช่มุชนระดบัชาติ 

และจัดค่ายเยาวชนไทย-จีน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๔๐ ปี 

๖.๔ กำรจัดท�ำกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference 

Framework: TF-AQRF) เพื่อใช้เทียบเคียงกับประเทศในอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี

๖.๕ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท�ำงำนบริบทอำเซียน ได้ด�าเนิน

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาคต 

ASEAN New-Wave Leadership Development” โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 

ในกลุม่อาเซยีน (ทวภิาค)ี ได้แก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัสงิคโปร์ 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น�าในบริบทสากล และโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงอาเซียน : ผู้บริหารส่วนราชการ 

(หัวหน้าส่วนราชการ) นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลาง 

และส่วนภมูิภาค ระหว่างวนัที่ ๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และศึกษาดูงาน ณ จงัหวดัสรุินทร ์เชยีงใหม ่ขอนแก่น 

ชัยนาท และระยอง ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๖.๖ กำรด�ำเนินโครงกำรสนับสนุนงำน 

ด ้ำนประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 

ในส่วนภมูภิำค เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานในด้านเดก็ 

และเยาวชน สตร ี ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุ และผูด้้อยโอกาส 

ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรในนิคมสร ้ างตนเองและบนพื้นที่ สู ง 

ด้านประชาคมอาเซยีน
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๖.๗ กำรจัดตั้งศูนย์อำเซียนศึกษำ จ�ำนวน ๔๔๗ ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก ่

ประเทศสมาชกิ ตลอดจนพฒันาและจดัหาสือ่การเรยีนการสอน ให้บรกิารอบรมเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ และ

เป็นแหล่งเรยีนรู ้ศกึษา ค้นคว้าเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนด้วย

๗. การเร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV

รัฐบาลได้ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  

การค้า และการลงทนุ โดยได้ด�าเนนิงานส�าคญั เช่น 

๗.๑ กำรหำรอืระดบัรฐัมนตร ีการประชมุร่วมกนัระหว่างภาคเอกชน (Business Forum) การจดัฝึกอบรม 

ให้ความรู้ การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง 

ผูป้ระกอบกำรรุน่ใหม่ของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน ภายใต้โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network  

Development Program) ปีที่ ๑ ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายระหว่างกัน รวมกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท และ 

ส่งผ่านความส�าเรจ็มาสู่ปีที ่ ๒ มผีู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า ๒,๐๐๐ ราย การจัดคณะการคา้ การลงทุน 

เยอืนประเทศเพือ่นบ้าน รวม ๕ ครัง้ มผีลการเจรจาจบัคูธ่รุกจิกว่า ๓๑๐ ล้านบาท และคาดว่าจะมผีลทางธรุกจิ 

หรอืการสัง่ซือ้ต่อเนือ่งต่อไป 

๗.๒ กำรด�ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน ไทยได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดงาน  

CLMVT Forum 2016 เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การจัดสภาธุรกิจ “CLMVT Business Council”  

การจัดตั้ง Knowledge Tank และได้ก�าหนดให้มีการจัดงาน CLMVT Forum เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี ๒๕๕๙  

ได้ก�าหนดเป้าหมายการค้าชายแดน ผ่านแดน และการค้าเมืองหน้าด่านมูลค่า ๑.๗ ล้านล้านบาท  

โดยผลการด�าเนินงานในช่วง ๗ เดือน (เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙) มีมูลค่ารวมแล้วกว่า ๖๖๘,๙๐๐  

ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒



การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นโยบายข้อ ๘

“รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย...”
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นโยบายข้อ ๘

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

 รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่ 

การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

ให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้า

ทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน  

การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 

ไปท�างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี 

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

 ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่ เป ็นอุปสรรคต่อการน�า

งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาการวิจัย 

และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย 

และพัฒนาไปสู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน�้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

ของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ  

วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบาย 

จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�านวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี 

ทีจ่�าเป็นจะต้องจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์หรอืเทคโนโลยจีากต่างประเทศจะให้มเีงือ่นไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

 ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด้านการวจิยัและพฒันา และด้านนวตักรรมซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาทีส่�าคญัในการต่อยอด 

สู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย 

เป็นต้น
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การสนับสนุนการเพิ่มค ่ า ใช ้จ ่ ายในการวิจัยและพัฒนาของประ เทศ  

และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  

รัฐบาลได ้มุ ่ งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อแก ้ไขป ัญหาของระบบการบริหารงานวิจัย 

ของประเทศให้มีความเชื่อมต่อและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยได้จัดท�าแผน 

การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี 

ซึ่งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ คิดเป็นอัตราส่วน ๖๕:๓๕  

และมีภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๖๐ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๒๕๕๘

(ประมาณการ)
๒๕๕๙

(ประมาณการ)
๒๕๖๐

(ประมาณการ)

GDP (%) ๐.๔๗ ๐.๔๘ ๐.๖๕ ๐.๗๔ ๐.๘๖

อัตราส่วน เอกชน:รัฐ ๔๗:๕๓ ๕๔:๔๖ ๖๒:๓๘ ๖๕:๓๕ ๖๘:๓๒

โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

 ๑.๑ การส่งเสรมิการลงทนุด้านวจิยัและพฒันา ได้จดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็ให้ศนูย์วจิยั

และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย หรือ ศูนย์ CRDC (Company R&D Centers) ณ อาคารบัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โดยได้มีการจัดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและพัฒนา จ�านวน ๔ กลุ่มฐานข้อมูล ได้แก่  

๑) ฐานข้อมลูเกีย่วกบัเครือ่งมอื อปุกรณ์ และห้องวจิยัในหน่วยงานรฐัและการศกึษาต่าง ๆ  ๒) ฐานข้อมลูเครอืข่าย 

ภาคอตุสาหกรรม ๓) ฐานข้อมลูความถนดัของกลุม่วจิยั และ ๔) ฐานข้อมลูการสนบัสนนุเชงินโยบายของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  และได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนทั้งบริษัทของไทยและบริษัทข้ามชาติ 

ในระยะเบื้องต้น (Pre R&D Lab) โดยมีภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์วิจัยฯ รวม ๙ บริษัท พร้อมทั้ง

สนบัสนนุการจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารวจิยัร่วมระหว่างภาคเอกชนกบัภาคการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิการลงทนุภาคเอกชน 

ในการท�าวิจัยและพัฒนา และพัฒนาความพร้อมของภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเต็มรูปแบบ  

 ๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้ให ้

การสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ในการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาพฒันาเทคโนโลย ี

การผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอตุสาหกรรมไทย (Innovation and Technology  

Assistance Program: ITAP) จ�านวน ๘๒๐ โครงการ 
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(โครงการต่อเนือ่ง ๕๗๙ โครงการ และโครงการใหม่ ๒๔๑ โครงการ) ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวน ๑๗๕ โครงการ 

คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒,๑๑๗ ล้านบาท  ตัวอย่างผลงาน เช่น โครงการต้นแบบเตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัด

พลังงาน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชลแล็กเหลืองแบบเกล็ดจากครั่ง โครงการการวิเคราะห์และออกแบบ 

แท่นกลับรถ โครงการการออกแบบระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ  

Organic Rankine Cycle (ORC) โครงการพัฒนาจัดสร้างเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยผลติในอตุสาหกรรมยา โครงการรถพยาบาลโครงสร้างมาตรฐานปลอดภยัสากลเคลอืบสารนาโนต้านจลุชพี 

และโครงการโลหะดามกระดูกสันหลัง

 ๑.๓ โครงการหิ้งสู ่ห้าง ๓๐,๐๐๐ บาท  

ทุก IP เป็นการต่อยอดความส�าเร็จของโครงการ 

ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดให้ผู้สนใจ 

เข้าถงึสทิธใินการใช้ผลงาน ๓-๕ ปี และมค่ีาธรรมเนยีม 

เพียง ๓๐,๐๐๐ บาท มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือ 

Royalty Fee ร้อยละ ๒ ซึ่งสามารถน�าค่าธรรมเนียม

มาหักออกได ้เมื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แล ้ว ทั้งนี้  

ผลการด�าเนินการในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีผู ้สนใจจอง 

เทคโนโลยี จ�านวน ๗๒ เทคโนโลยี จากทั้งหมด  

๘๒ เทคโนโลย ีมผีูล้งนามในสญัญาขอรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยเีรยีบร้อยแล้ว ๒ ราย และอยูใ่นขัน้ตอนการเจรจา 

และรอลงนามอีก ๒๘ ราย อยู่ในกระบวนการหารืออีก ๑๒๐ ราย 

  ต่อมาได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษารวม ๑๙ หน่วยงาน มีผลงาน จ�านวน ๑๔๐ 

เทคโนโลย ีในกลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรและประมง วสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร เภสชัภณัฑ์และเครือ่งส�าอาง 

การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ โดยในปี ๒๕๕๙ ได้น�าผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์มาจัดแสดงในงาน 

Thailand Tech Show ทั้งหมด ๔ ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา  

โดยผลการจดังานมผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงาน จ�านวน ๙๓๐ ราย และมผีูส้นใจยืน่ค�าขอรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จ�านวน ๒๔๖ รายการ 

 ๑.๔ โครงการสร้างผู ้ประกอบการธุรกิจ

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher 

เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่งการเจริญ

เติบโตทางธุรกิจ” จ�านวน ๕๐ ราย โดยให้บริการ 

ค�าปรึกษาและการฝึกอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด 

การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ 

การศึกษาตลาด การส�ารวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยง

ธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม และการจัดเวที

ประกวดนวัตกรรม โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะ

สามารถสร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า ๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มี

การประชาสมัพนัธ์และเปิดตวัโครงการในงาน Startup 

Thailand Expo 2016 โดยมีการด�าเนินกิจกรรม 

เช ่น การคัดเลือกผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ตามทีก่�าหนดเพือ่พฒันาเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลยี

นวัตกรรม จ�านวน ๕๓ ราย การน�าผู้ประกอบการไทย 

ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “27th International 

Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ระหว่าง 

วนัที ่๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์

ประเทศมาเลเซยี และการร่วมด�าเนนิกจิกรรม National 

Event Sponsor ในงาน Thailand eCommerce 

Summit 2016 เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร

 ๑.๕ การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้จัดงานมหกรรม Startup Thailand 2016 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Startup) ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน- 

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานแสดง

นิทรรศการฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา จ�านวน ๓๖,๐๐๐ คน และมีการขอค�าปรึกษาและขอรับบริการจาก

ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ (government supported) ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย และได้ก�าหนดจัดงาน Startup 

Thailand & Digital Thailand ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จังหวัดขอนแก่น) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ภายใต้กรอบแนวคิด “Regional Rise” เน้นการปลุกกระแส  

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบและจุดเด่นเฉพาะของธุรกิจ Startup และ Digital เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๒ ครั้ง และเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ ๑) วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟังปาฐกถาพเิศษ 

และเสวนา รวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ คน ๒)  วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา  

รวมทั้งสิ้น ๗,๓๐๐ คน และ ๓) วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต

“สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่

(Startup Voucher) 

จ�านวน ๕๐ ราย”

จัดงานมหกรรม

Startup Thailand 2016

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๖ การด�าเนินโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีเป ้าหมาย 

ให้การสนบัสนนุกลุม่โอทอปทีม่ศีกัยภาพทัว่ประเทศ ครอบคลมุกลุม่ OTOP ทกุกลุม่ ได้แก่ กลุม่เริม่ต้นท�าผลติภณัฑ์  

(กลุม่ Startup)  กลุม่ OTOP ปัจจบุนั (กลุม่ Existing) และกลุม่ OTOP ทีต้่องการก้าวไปสู ่SMEs (กลุม่ Growth) 

มีระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีที่ปรึกษาและแผนพัฒนา OTOP  

ตามความต้องการที่เหมาะสมเพื่อเลือกใช้บริการ 

ใน ๖ เรือ่ง คอื ๑) พฒันาคณุภาพวตัถดุบิ ๒)  กระบวน 

การผลติ ๓) ออกแบบนวตักรรมผลติภณัฑ์ ๔) ยกระดบั

มาตรฐาน ๕) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ ๖) ออกแบบ

เครื่องจักร ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท

ต่อปีต่อราย โดยสัดส่วนการสนับสนุนเงินคูปองวิทย์ 

เพื่อโอทอป และเงินลงทุนร่วมของผู้ประกอบการ 

ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐-๗๐ ขึ้นอยู่กับบริการและจ�านวน

การจ้างงาน ทั้งนี้ ได้จัดงาน OTOP สัญจร จ�านวน 

๑๐ ครั้ง ใน ๑๐ จังหวัด โดยในช่วงระหว ่าง 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘-สิ งหาคม ๒๕๕๙   

มีผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ จ�านวน ๙๗๐ ราย 

โดยได้พัฒนาสนับสนุนคูปองวิทย์เพื่อโอทอปแล้ว 

จ�านวน ๒๓๙ ราย คดิเป็นร้อยละ ๒๔.๖๔  ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบั 

การสนับสนุนคูปองวิทย์เพื่อโอทอปส่วนใหญ่เป็น 

ผูป้ระกอบการกลุม่ Existing มากทีส่ดุ จ�านวน ๑๑๗ ราย 

รองลงมา คือ กลุ่ม Startup จ�านวน ๑๐๗ ราย และ  

กลุ ่ม Growth จ�านวน ๑๕ ราย โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการพฒันาด้านนวตักรรมผลติภณัฑ์ ด้านออกแบบ

กระบวนการผลติ และด้านออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยมี 

ผูป้ระกอบการมากถงึ ๖๘ ราย ทีพ่ฒันามากกว่า ๑ ด้าน

 ๑.๗ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการใช้ประโยชน์จาก 

งานวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

  ๑.๗.๑ วิ จั ย พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ์

แผ่นเจลมาส์กหน้าจากผลไม้ไทยและพืชสมุนไพร 

เ ป ็ น แผ ่ น เจ ลที่ มี คุ ณสมบั ติ แข็ ง แร ง ยื ดหยุ ่ น  

และคงรปูอยูไ่ด้ สามารถแนบตดิผวิหน้าได้ด ีช่วยดดูซบั 

สิ่งสกปรก ท�าให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นและออกฤทธิ ์

ทันที ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ป ั จจุ บั นมีบริษั ท เอกชนน� าผลงานไปต ่ อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู ้ผลิตและจัดจ�าหน่าย 

แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรดังกล่าวด้วยแล้ว

“ด�าเนินโครงการ

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป

เพื่อยกระดับและพัฒนา

ขีดความสามรถในการแข่งขัน

ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้ว 

จ�านวน ๒๓๙ ราย” 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๗.๒ ผลงานวจิยัเพือ่รบัมอืกบัยงุและโรคจากยงุ เช่น การใช้จลุนิทรย์ีก�าจดัลกูน�า้ สเปรย์นาโน 

อิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง มุ้งนาโน และหินแก้วรูพรุนไล่ยุง 

  ๑.๗.๓ เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบ�าบัดน�้าเสียขนาดเล็ก (On-site Microbial 

Reactor: OMR) เป็นเครื่องผลิตจุลินทรีย์ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียที่มีระบบเติมอากาศ ระบบจัดการน�้าเข้าออก

อัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัส ลดต้นทุนการขนส่งและค่าบรรจุภัณฑ์ โดยนวัตกรรมนี้สามารถบ�าบัดน�้าเสียปกต ิ

และน�้าเสียที่มีน�้ามันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพียง ๒๔ ชั่วโมง  

และสามารถช่วยลดต้นทนุการก�าจดัของเสยีได้ประมาณ ๕-๒๕ ล้านบาทต่อวนั ซึง่ได้ถ่ายทอดให้กบัภาคเอกชนแล้ว

  ๑.๗.๔ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่  

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SafeMate ซึ่งเป็นระบบช่วยประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ 

ด้วยสมาร์ทโฟนตามเวลาจริง โดยจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณ์การขับขี่ที่เข้าข่ายอันตราย ทั้งนี้ สามารถ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีผ่าน App Store หรือ Play Store  

  ๑.๗.๕ Active PAKTM ถงุหายใจได้ 

เป ็นผลิตภัณฑ ์ที่สร ้างสมดุลบรรยากาศภายใน 

บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Equilibrium Modified 

Atmosphere (EMA) ซึ่งท�าให้ผักมีความสดใหม ่

และคงคุณค ่าอยู ่ ได ้นานสูงสุด ๒-๕ เท ่า ทั้ งนี้  

ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์แล้วในภาคอุตสาหกรรม  

ทั้งในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตฟิล์ม 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกและผู้ประกอบการเพื่อใช้ส�าหรับ

คงความสดของผกัทีว่างจ�าหน่ายบนชัน้วางได้นานยิง่ขึน้ 

  ๑.๗.๖ พัฒนาน�้าลายเทียมส�าหรับผู ้ป่วยขาดน�้าลาย เป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 

พืน้ฐานจนได้ผลติภณัฑ์น�า้ลายเทยีมจากสารสกดักระเจีย๊บเขยีว ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามแตกต่างจากผลติภณัฑ์

ทัว่ไป โดยไม่ใช่เป็นการหล่อลืน่แต่เป็นการใช้แทนน�้าลายธรรมชาต ิมปีระสทิธภิาพสงู มรีาคาต้นทนุต�่า และมฤีทธิ์

ทางชีวภาพอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ช่องปาก ทั้งนี้ บริษัทผู้ร่วมทุนของโครงการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ศึกษาและทดลองตลาดของผลิตภัณฑ์นี้แล้ว พบว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง ซึ่งอยู่ระหว่างน�าผลิตภัณฑ ์

ดังกล่าวออกจ�าหน่าย

  ๑.๗.๗ Agri-Map Online เพื่อ

บูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรส�าหรับใช้เป็น 

เครือ่งมอืบรหิารจดัการการเกษตรไทยอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได ้ 

อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการน�าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน  

รวมทั้งได ้พัฒนาเพิ่มความสะดวกในการใช ้งาน 

เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ซึ่งสามารถช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายพืน้ทีไ่ด้เป็นอย่างดี 

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที ่http://agri-map-online.

moac.go.th/

          

“Agri-Map Online

(agri-map-online.moac.go.th)

บูรณาการข้อมูลพื้นฐาน

ด้านการเกษตรส�าหรับช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่”



นโยบายข้อ ๘

322 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๗.๘ วิจัยด ้านซิสเทมาติกส ์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว ์ไม ่มีกระดูกสันหลังในดิน  

(หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนฝอย) เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานวิชาการทางอนุกรมวิธาน แยกแยะ 

สิ่งมีชีวิต พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิวัฒนาการ รู้ขอบข่ายสปีชีส์สายพันธุ์ไทย ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่จัดพิมพ์ทั้งหมด 

เป็นบทเรยีนรูแ้ละเป็นประโยชน์พืน้ฐานการต่อยอดสูภ่าคการผลติ อกีทัง้ความรูพ้ืน้ฐานทีไ่ด้ยงัน�าไปสูก่ารพฒันา

ต่อยอดด้านต่าง ๆ ได้แก่ Spin-off Technology ของผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากไปสู่ผลิตภัณฑ์ความงาม  

การพฒันาสายพนัธุไ์ส้เดอืนไปสูก่ารเกษตรเชงินเิวศ และการวเิคราะห์สายพนัธุต์ะขาบเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ 

และการควบคุมด้วยชีววิธี (biological control)  

  ๑.๗.๙ จัดการทรัพยากรประมงทะเลยั่งยืน เพื่อพัฒนานโยบายการจัดการประมง 

อย่างมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานระบบนเิวศ-สงัคมภายใต้ธรรมาภบิาลทีด่ ีและเพือ่ความยัง่ยนืทางการประมงในพืน้ที ่

อ่าวไทยตอนใน ซึ่งสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ก�าหนดแนวทางและข้อก�าหนดหรือระเบียบต่าง ๆ ให้มี 

ความเหมาะสมทัง้ด้านทรพัยากรและสงัคม ท�าให้สามารถทราบสถานภาพและช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการท�าประมง 

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และภาครัฐสามารถก�าหนดทิศทางและนโยบายที่เหมาะสมในการควบคุม 

การท�าประมงทั้งปริมาณการท�าประมงและจ�านวนเรือ

  ๑.๗.๑๐ วิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 

ส�าหรบัการตรวจอากาศชัน้บน โดยเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารฝนหลวง รวมทัง้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการปฏิบัติงานตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการท�าฝนหลวงได้ประมาณ ร้อยละ ๕๐ ซึ่งปัจจุบันกรมฝนหลวง 

ใช้บอลลูนตรวจวัดสภาพอากาศซึ่งมีค่าใช้จ่าย ๒๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง คิดเป็นเงินประมาณ ๓๘ ล้านบาทต่อปี 

  ๑.๗.๑๑ เครือ่งหยอดเมลด็พนัธุข้์าว เป็นการพฒันาต่อยอดเครือ่งหยอดเมลด็พนัธุข้์าว รุน่ ALRO1 

โดยใช้การมส่ีวนร่วมของเกษตรกรในการพฒันาเครือ่งจดัท�าแปลงทดสอบ เกบ็ข้อมลูและข้อจ�ากดัของการใช้งาน

แต่ละพื้นที่ เกษตรกรยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ (ลดการใช้

เมลด็พนัธุ ์การใช้ปุย๋เคม ีขัน้ตอนการท�านา ขัน้ตอนการดแูลบ�ารงุรกัษา) ใช้แรงงานน้อยลง และส่งเสรมิเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด (๓๙.๕ ล้านไร่) ลดต้นทุน 

การผลิตได้ ๓๙,๕๐๐ ล้านบาทต่อฤดูกาลผลิต

  ๑.๗.๑๒ การพฒันาระบบเรดาร์เพือ่การจดัท�าแผนทีใ่ต้ดนิส�าหรบัการเกษตร เพือ่น�าไปสูก่ารจดัท�า 

แผนที่ใต้ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม 

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของภาครัฐ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๒. การเสรมิสร้างสงัคมนวตักรรมโดยส่งเสรมิระบบการเรยีนการสอน ทีเ่ชือ่มโยง 

ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิต 

ก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู ้กับการท�างาน  

การให้บุคลากรด้านการวิจัยของรัฐสามารถไปท�างานในภาคเอกชน และการให้

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ 

จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

 ๒.๑ การขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาและน�าความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ (STEM) เพือ่เพิม่ผลติภาพและความสามารถทางนวตักรรมของภาคผลติและบรกิาร รฐับาล

ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศ โดยมีการด�าเนินการดังนี้ 

  ๒.๑.๑ STEM Workforce เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  

มีการด�าเนินการดังนี้

   (๑) จัดท�านโยบาย National STEM Policy for Competitiveness หรือการพัฒนา

นโยบายเพิ่มผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ และ 

จัดท�าแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการศึกษา 

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ ของประเทศไทย (STEM Workforce Master Plan) 

รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการเพิ่ม 

ความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาด้าน STEM ของไทย โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

ในการพัฒนาการศึกษาและก�าลังคน STEM ร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ Enjoy Science 

   (๒) พัฒนามาตรการยกระดับการศึกษา STEM ในระบบการศึกษาเชื่อมโยงกับ

ภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy โดยได้น�าร่องการเรียนเพื่อการมีงานท�าในหลักสูตร 

เส้นทางอาชพีแฟชัน่สิง่ทอจากเส้นใยธรรมชาตใิน ๔ โรงเรยีน ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้แก่ 

๑) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ๒) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ๓) โรงเรียนสันก�าแพง และ ๔) โรงเรียนเทพศิรินทร์

เชียงใหม่ และอยู่ระหว่างการศึกษาการขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในจังหวัดเชียงใหม่  

รวมทัง้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัอกี ๘ โรงเรยีน ปัจจบุนัได้ออกแบบการด�าเนนิงานโครงการ Career 

Academy ในระยะถัดไป โดยเน้นการพัฒนา platform ของโรงเรียนโครงการ เพื่อให้สามารถท�าความร่วมมือ

กบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ในพืน้ที ่สามารถถอดบทเรยีนเพือ่ใช้ในการเรยีนการสอน และมโีมเดลธรุกจิในการด�าเนนิงาน 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

   (๓) พฒันามาตรการสนบัสนนุทางการเงนิในรปูแบบกองทนุพฒันาบคุลากรแรงงาน STEM 

เพื่อยกระดับความรู้และทักษะของก�าลังแรงงาน STEM ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve  

และ New S-Curve โดยเน้นการพัฒนากลไกบริหารจัดการ และส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

และช่วยเพิม่ผลติภาพให้แก่สถานประกอบการทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น การพฒันาก�าลงัคนช่างเทคนคิ 

วศิวกรออกแบบ และวศิวกรปฏบิตักิาร ผ่านรปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างานทีเ่ป็น 

ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ STEM ของก�าลัง

แรงงานทั้งระดับช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ

ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน   
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๒.๑.๒ STEM Education มีการด�าเนินการดังนี้ 

   (๑) สนับสนุนการท�าวิจัยด้าน STEM เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน STEM เช่น 

โครงการพัฒนาโมดูล STEM : เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและโลจิสติกส์ โดยน�าร่องใน ๖ โรงเรียน ระดับมัธยมปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม ๓) โรงเรียนบางปะกอก

วิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส ๕) โรงเรียนราชประชาสมาสัย และ ๖) โรงเรียนนาหลวง

   (๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 

เพือ่ขบัเคลือ่นนวตักรรม โดยการยกระดบัทกัษะและความรูด้้าน STEM ให้แก่นกัเรยีน คร ูผูป้กครอง และบคุลากร

วัยท�างาน ในการน�าองค์ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา การด�าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจน 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

  ๒.๑.๓ ส่งเสรมิอาชพี STEM (STEM Career Promotion) ได้จดัท�าร่างกรอบยทุธศาสตร์ก�าลงัคน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) ของประเทศที่เน้นการพัฒนาก�าลังคน STEM และ

เน้นการลงมือท�าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานด้านการพัฒนาก�าลังคน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานระดับชาติที่ชัดเจน  

โดยยดึหลกัการขบัเคลือ่นและการพฒันาโดยมภีาคอปุสงค์น�า (Demand Driven) มเีป้าประสงค์หลกัเพือ่พฒันา

ก�าลังคน STEM รองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค 

  ๒.๑.๔ จัดการเรียนการสอนสะเต็ม

ศึกษาในสถานศึกษา โดยก�าหนดให้เป็นโครงการ

ส�าคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็น

นวตักรรมการจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�าหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลของประเทศอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ได้มี 

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียน

การสอนสะเตม็ศกึษาในสถานศกึษา จ�านวน ๓ คณะ ดงันี้  

๑) คณะกรรมการอ�านวยการการจดัการเรยีนการสอน 

สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ๒) คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

ในสถานศึกษา และ ๓) คณะกรรมการขับเคลื่อน 

การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 

   นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี ๒๕๕๙  

โดยคดัเลอืกโรงเรยีนในสงักดัเข้าร่วมขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษา จ�านวน ๒,๔๙๕ แห่ง ซึง่แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่โรงเรยีน 

ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ ๑๐ โรงเรียน รวม ๒,๒๕๐ โรงเรียน  

แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑,๘๓๐ แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๑,๔๑๗ แห่ง  

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๔๒๐ แห่ง (จากจ�านวนโรงเรียนทั้งหมดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ จ�านวน ๗๓๔ แห่ง และกระจายอยู่ใน ๑๙ กลุ่มของประชารัฐ) ๒) โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม 

และให้ค�าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาในระบบออนไลน์ จ�านวน ๑๕๔ แห่ง และ ๓) โรงเรียน 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จ�านวน ๑๓ แห่ง และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จ�านวน ๗๘ แห่ง รวม ๙๑ โรงเรียน
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๒ การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work-integrated Learning: WiL) 

ในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) โดยได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการบูรณาการการเรียนรู้ 

กับการท�างานใน ๕ รูปแบบ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบร่วมกันทั้งในสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการ ได้แก่ ๑) โครงการปริญญาตรีสหกิจวิศวกรรมศาสตร์ ๒) โครงการปริญญาตรีสหกิจการบัญชี 

๓) โครงการผลิตก�าลังคนทางเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก�าลัง แบบทวิภาคี 

๔) โครงการผลิตช่างเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ปวส. สาขาช่างแม่พิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบโรงเรียน 

ในโรงงาน และ ๕) โครงการปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลและฟิสิกส์ประยุกต์

  ทัง้นี ้บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ความรูด้้านอตุสาหกรรมและฝึกทกัษะในการปฏบิตังิานจรงิ 

รวมทั้งเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ตลอดจนสวัสดิการเบื้องต้นของพนักงาน และรับผิดชอบ 

ด้านการจดัสถานทีฝึ่กและปฏบิตังิาน ในขณะทีส่ถาบนัการศกึษารบัผดิชอบให้ความรูพ้ืน้ฐานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

รวมทั้งดูแลทักษะคุณภาพชีวิต การให้ค�าปรึกษาด้านการเรียน และการท�าโครงงานให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้  

ได้ขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (WiL) ส�าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ์

ของประเทศด้วย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ไปยังโรงเรียนตัวป้อน มหาวิทยาลัยเครือข่าย และบริษัท 

ต่าง ๆ เพื่อขยายผลการด�าเนินโครงการ WiL ปัจจุบันได้วางแผนการด�าเนินโครงการ WiL และ RDII (Research 

Development Industrialization and Innovation) และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการปริญญาตรี

ส�าหรับนักศึกษา ปวส. ที่ก�าลังจะจบการศึกษา 

 ๒.๓ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคเอกชน

กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจ�านวนมาก 

มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชน ท�าให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ 

แก่ประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนระยะยาว มีผลการด�าเนินงานดังนี้

  ๒.๓.๑ จดัตัง้ศนูย์อ�านวยความสะดวก 

(Talent Mobility Clearing House) จ�านวน ๔ แห่ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานงาน

ความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการ 

กับหน่วยงานต้นสังกัด

  ๒.๓.๒ พฒันาฐานข้อมลูความต้องการ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ เพื่อใช้

สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ

ในเครือข่าย รวม ๑๓ แห่ง 

  ๒.๓.๓ ตดิตามการด�าเนนิโครงการ Talent Mobility ในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  เพือ่สร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ 
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กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่าง ๆ  ปัจจบุนั 

มีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการจ�านวน 

๒๖ หน่วยงาน รวมทั้งอยู ่ระหว่างการจัดท�ากลไก 

การขยายผลการด�าเนนิงานโครงการ Talent Mobility 

ในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม และมีการหารือเพื่อหา

แนวทางการด�าเนนิโครงการเพิม่เตมิกบัศนูย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: 

TCDC)

  ปัจจบุนัมนีกัวจิยัทีเ่คลือ่นย้ายไปปฏบิตังิาน 

ในภาคเอกชนภายใต้โครงการ Talent Mobility จ�านวน ๒๔๐ คน และผู้ช่วยวิจัย จ�านวน ๑๕๗ คน  

จากจ�านวน ๑๒๗ โครงการ ๑๑๑ บริษัท (บริษัทขนาดใหญ่ ๘ บริษัท และ SME ๑๐๓ บริษัท) 

 ๒.๔ การพัฒนาก�าลังคนในสาขาขาดแคลน ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใตโ้ครงการ

สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการฯ ระยะที่ ๓+   

เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศและในประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้าง

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และพลังงาน  

สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

และสาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล  

๑๐ ประเภท โดยเป ็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ทั้งนี้  

นกัเรยีนทนุทีส่�าเรจ็การศกึษาจะพร้อมเป็นอาจารย์หรอืนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัซึง่เป็นหน่วยปฏบิตักิารเครอืข่าย 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน�าไปสู่การเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาแล้ว จ�านวน ๒๗๔ คน ระดับปริญญาโท ๘ คน และอยู่ระหว่าง 

การศึกษาระดับปริญญาเอก ๙๖๗ คน ใน ๑๘ ประเทศ 

 ๒.๕ การสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม รฐับาลได้จดักจิกรรมต่าง ๆ  

เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้ 

  ๒.๕.๑ จดังานถนนสายวทิยาศาสตร์ 

เนือ่งในโอกาสวนัเดก็ ระหว่างวนัที ่๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยเปิดสถานกีจิกรรมและการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 

ให้เดก็ไทยได้เรยีนรู ้สมัผสัอย่างใกล้ชดิ รวม ๓๔ สถาน ี

มากกว่า ๑๐๐ กิจกรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม 

“ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”ระหว่าง 

วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านวิทยาศาสตร์  

สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด

ปทุมธานี โดยมีฐานกิจกรรมกว่า ๒๐ ฐานกิจกรรม

“มีนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างภาครัฐ-เอกชน ภายใต้โครงการ 

Talent Mobility ๑๖๒ คน 

และผู้ช่วยวิจัย ๑๔๑ คน”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (Space Inspirium) ภายในพื้นที่

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเห็นความส�าคัญ 

ของการปลูกฝังจินตนาการทางด้านอวกาศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ โดยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นเวลา ๓ เดือน  

ในช่วงระหว่างวันที่ ๙ มกราคม-๙ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน 

  ๒.๕.๓ ด�าเนินโครงการกระจาย

โอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้า 

ส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู ้ทั่วหล้า”  

โดยในปี ๒๕๕๘ มีการมอบกล้องโทรทรรศน์ ๖๐ ตัว 

พร ้อมอุปกรณ ์ทางดาราศาสตร ์ส� าหรับใช ้ เป ็น 

สื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียนให้แก่

โรงเรยีนใน ๓๖ จงัหวดั (๖๐ โรงเรยีน) และจะขยายผล 

ให้ครบ ๗๗ จังหวัด (๓๐๐ โรงเรียน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

ได้มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมอบรมครูส�าหรับการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ดังนี้

ปี ครั้งที่/วันที่ จ�านวนโรงเรียน จ�านวนจังหวัด

๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๓๐ ๒๗

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๓๐ ๒๑

๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๕๐ ๒๔

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๕๐ ๓๐
   

   ทัง้นี ้ในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ให้โรงเรยีน รวมจ�านวน ๑๖๐ โรงเรยีน  

๖๑ จังหวัดและจะมอให้ครบ ๗๗ จังหวัด ในปี ๒๕๖๐  

“จัดงานส่งเสริมและเผยแพร่

นวัตกรรม เช่น งานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อ SMEs 

งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 

งานวันนักประดิษฐ์ 

งานประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

แห่งประเทศไทย”

  ๒.๕.๔ จั ด ง า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ 

เทคโนโลยไีทยเพือ่ SMEs ระหว่างวนัที ่๓-๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณท�าเนียบรัฐบาล 

ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมไทยสร้างชื่อเทคโนโลยีไทย 

สร ้างชาติ  วิทยาศาสตร ์ ไทยสร ้างสุข” โดยม ี

การจัดแสดงผลงานและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 

การสนับสนุนและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม จ�านวนมากกว ่า ๒๐๐ ผลงาน 

เช่น เครือ่งสข้ีาวขนาดเลก็ เครือ่งเพาะถัว่งอก ผ้าไหมมดัหมี ่

สบู่ก้อนสมุนไพร เครื่องส�าอางจากสารสกัดยางพารา 

รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและ

ต่อยอดการสร ้างอาชีพ จ�านวน ๒๓ หลักสูตร 

การให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐัและสถาบนัการเงนิ 

เพื่อบริการให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ตลอดจนมกีารจดักจิกรรมบนเวทเีพือ่สร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ Science Show Science Talk ทัง้นี้ 

มีผู้เข้าชมงาน จ�านวน ๕๔,๖๙๒ คน และมียอดจ�าหน่ายสินค้าและการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น ๑๖๖,๑๗๕,๔๗๘ บาท

  ๒.๕.๕ จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา  

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาต ิ

ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย ๑) รางวัลชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่  

“รากเทยีมขนาดเลก็ส�าหรบัช่วยยดึฟันเทยีมแบบถอดได้” จาก บรษิทั พดีบับลวิ พลสั จ�ากดั และ ๒) รางวลัชนะเลศิ 

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “เวลโลกราฟ” นาฬิกาสุขภาพ จาก บริษัท เวลโลกราฟ จ�ากัด   

  ๒.๕.๖ จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” โดยในปี ๒๕๕๘ จัดงาน

ระหว่างวนัที ่๑๔-๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ี

ภายใต้แนวคดิ “จดุประกายความคดิ พฒันาชวีติด้วยวทิยาศาสตร์ เสรมิสร้างชาตด้ิวยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีห่งนวตักรรม” 

เพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัและนวตักรรมทางด้านวทิยาศาสตร์ การค้นคว้าใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์มาจดัแสดงและให้

ความรูจ้�านวนมาก โดยมผีูเ้ข้าร่วมชมงานกว่า ๑ ล้านคน และในปี ๒๕๕๙ ได้จดังานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระหว่างวนัที ่๑๙-๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ี

โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ๙ กระทรวง ๑๘ สถาบันการศึกษา  

จ�านวนกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ ๘ ประเทศ จ�านวนมากกว่า ๑๐ หน่วยงาน เช่น  

ประเทศญีปุ่น่ สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี สาธารณรฐัเกาหล ีประเทศแคนาดา  

เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต 

ด้วยวทิยาศาสตร์ เสรมิสร้างชาตด้ิวยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีห่งนวตักรรม” ทัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมชมงานจ�านวนกว่า ๑.๑ ล้านคน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๒.๕.๗ จดังานวนันกัประดษิฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวนัที ่๒-๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ณ ศนูย์นทิรรศการ 

และการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร มผีลงานสิง่ประดษิฐ์จดัแสดงในงานจ�านวนกว่า ๑,๓๐๐ ผลงาน 

จาก ๑๘๒ หน่วยงาน โดยมผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๙ รวมจ�านวน ๑๒๗ ผลงาน ทัง้นี้ 

มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลและมีการน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดตรวจวัณโรค 

และวณัโรคดือ้ยา หุน่ยนต์ฟ้าใส : หุน่ยนต์เสรมิการเรยีนรูเ้พือ่น้องคนพเิศษ สริกิระดกูเทยีมผลติจากเปลอืกหอยแครง 

  ๒.๕.๘ จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย หรอื Thailand IT 

Contest Festival” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถ 

ในด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ประกวดผลงานที่เป็นประโยชน ์

แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แห่งประเทศไทย (National Software Contest) ๒) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  

(Young Scientist Competition) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน The Intel International 

Science and Engineering Fair: Intel ISEF ณ สหรัฐอเมริกา และ ๓) การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

  

  ๒.๕.๙ จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙            

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด  

“วจิยัเพือ่พฒันาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื” เพือ่เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขบัเคลือ่นให้เกดิการน�า

องค์ความรู ้ผลผลติ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการวจิยั ไปสูก่ารใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ 

รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการน�าเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการเชือ่มโยงการวจิยัของไทยทีม่ศีกัยภาพไปสูก่ลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์ระดบัประเทศและนานาชาต ิโดยมนีทิรรศการ 

กว่า ๔๐๐ ผลงาน จากหน่วยงานกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน และมีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  

รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี ๒๕๕๙
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๑.๒ จัดงาน “CEO Innovation 

Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี  

ร้อยละ ๓๐๐ ส�าหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

ในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว 

จ�านวน ๒,๘๓๔ โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 

๙,๘๘๖ ล้านบาท โดยประเภทอุตสาหกรรมที่ยื่น

๓. การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�า

งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนา 

การวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ ่มจังหวัด รวมทั้งผลักดันงานวิจัย 

และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

 ๓.๑ การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร้อยละ ๓๐๐ 

  ๓.๑.๑ รัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจาก ร้อยละ ๒๐๐ 

เป็น ร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศใช้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มาตรการยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 

“ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐%”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ขอรับรองโครงการวิจัยสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ และ

อตุสาหกรรมการก่อสร้างและวสัด ุอกีทัง้ได้พฒันาปรบัปรงุกระบวนการพจิารณารบัรองโครงการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารและสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนทีส่�าคญัได้แก่  

๑) การเปิดให้บรกิารระบบสนบัสนนุการด�าเนนิงานรบัรองโครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการ

ภาคเอกชน หรือระบบ RDC Online เพื่อยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ๒) การเพิ่มช่องทาง 

Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ ๓) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียน

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ  

   นอกจากนี้ ได้พัฒนาแนวทางจัดท�าและด�าเนินการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบ Self-Declaration ส�าหรับมาตรการยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐  

และได้ด�าเนนิการจดัอบรมเรือ่ง “ระบบบรหิารการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมส�าหรบัผูป้ระกอบการ 

(โครงการน�าร่อง)” ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ๕ บริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างด�าเนินการ 

ตามระบบริหารการวิจัย รวมถึงให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมิน (system audit) ต่อไป  

รวมทั้งได้ร่วมกันจัดท�าระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบ Research, 

Technology Development and Innovation Management System (RDIMS) เพื่อเป็นช่องทางใหม ่

ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐ ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) 

ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน ๓ ล้านบาท ให้ขอรับรอง

ระบบบริหารการวิจัยเป็นรายบริษัทแทนการรับรองโครงการวิจัยเป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval)  

โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ

สามารถเข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐ และระบบ

บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินด้วย ทั้งนี้  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันมีโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับการรับรองแล้ว  

จ�านวน ๔๙๗ โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม ๒,๔๕๖.๗๘ ล้านบาท 

 ๓.๒ การส่งเสรมินวตักรรมสูก่ารใช้งานจรงิและใช้ในเชงิพาณชิย์ โดยใช้กลไกการจดัท�าบญัชนีวตักรรมไทย 

และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยมาใช ้

ให้เกดิประโยชน์แก่การพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทย 

ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียง 

ทีเ่ชือ่ถอืได้ ตลอดจนทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ปัจจบุนัมผีลงานนวตักรรมทีย่ืน่แบบค�าขอขึน้ทะเบยีน

นวัตกรรมไทยแล้วทั้งสิ้น ๑๕๙ ผลงาน และมีผลงาน 

ทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

จ�านวน ๖๑ ผลงาน และได้มีการประกาศขึ้นบัญชี

นวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๓๔ ผลงาน โดยส�านักงบประมาณได้จัดท�าบัญชีนวัตกรรมไทย 

ฉบบัเดอืนมกราคม ๒๕๕๙ (๑๖ ผลงาน) ฉบบัเดอืนมนีาคม ๒๕๕๙ (๑๐ ผลงาน) และฉบบัเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(๘ ผลงาน) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย รวมทั้งยังมีหน่วยงาน 

“จัดท�าบัญชีนวัตกรรม

และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

มีผู้เสนอขอขึ้นทะเบียนแล้ว ๕๘๕ ราย”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาครัฐและนักประดิษฐ์ทั่วประเทศยื่นขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย รวม ๔๒๖ ผลงาน จ�าแนกเป็น 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ�านวน ๑๔๘ ผลงาน ด้านเกษตรกรรม ๖๐ ผลงาน ด้านความมั่นคง ๑๑ ผลงาน  

ด้านคมนาคม ๙ ผลงาน และด้านอืน่ ๆ  ๑๙๘ ผลงาน ปัจจบุนัมผีลงานขึน้บญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย จ�านวน ๑๓๐ ผลงาน 

และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นนวัตกรรม จ�านวน ๑๒ ผลงาน

 ๓.๓ โครงการคปูองนวตักรรมเพือ่ยกระดบั

และพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๕๙) เป็นโครงการทีใ่ห้การสนบัสนนุเงนิทนุส�าหรบั

ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน ์

ในเชงิพาณชิย์หรอืเชงิสงัคม ซึง่มเีป้าหมายในการสร้าง 

ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๒๕๐ โครงการ ภายใต้งบประมาณสนับสนุน

จ�านวน ๕๐๐ ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนผู ้ประกอบการ SMEs แล้ว 

จ�านวน ๑๙๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๑๖๕,๗๖๐,๑๗๔ บาท จากมูลค่าโครงการรวม ๓๘๖,๙๖๘,๖๔๗ บาท 

ประมาณการมูลค่าการลงทุนใหม่กว่า ๒,๒๕๐ ล้านบาท 

“โครงการคูปองนวัตกรรม

สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs แล้ว 

๑๙๕ ราย โครงการวงเงินสนุบสนุน

๑๖๗.๖๗ ล้านบาท”

 ๓.๔ ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะมีผลต่อ 

การปฏิรูปประเทศ ดังนี้

  ๓.๔.๑ ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก�าหนดให้มีสภานโยบายวิจัย 

และนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก�ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมิน 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ผลการด�าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของ

ประเทศและปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ๓.๔.๒ พระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้วเมือ่วนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ และให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

  ๓.๔.๓  พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

  ๓.๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ปรับแก้ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑  

ให้สอดรบักบัพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีป่ระกาศใช้เมือ่วนัที ่๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

และได้ส่งให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

  ๓.๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎหมาย 

  ๓.๔.๖ ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. .... อยูร่ะหว่าง

การปรับปรุงร่างกฎหมาย 

 ๓.๕ การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�าภูมิภาค 

จ�านวน ๕ แห่ง ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ขอนแก่น ชลบรุ ี

สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยได้ท�างานร่วมกับ 

จังหวัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายถ่ายทอด 

เทคโนโลยใีนพืน้ทีเ่พือ่ให้เกดิแผนงานบรูณาการร่วมกนั 

โดยในปี ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน 

และสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นเครอืข่ายคลนิกิเทคโนโลย ี

จ�านวน ๗๘ แห่ง ด�าเนินการบริการให้ค�าปรึกษา

และข้อมูลเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิจัย 

และพัฒนาต ่อยอดเทคโนโลยี  ครอบคลุมพื้นที่  ๖๙ จังหวัด จ�านวน ๑๙๔ โครงการ มีผลงาน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส ่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ�านวน ๒๒ เรื่อง  

มีผู ้รับบริการรวม ๒๔,๗๒๒ คน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน ๑๐๙ หมู่บ้าน มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จ�านวน ๖,๐๖๐ คน และในปี ๒๕๕๙ ได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 

ทีเ่ป็นเครอืข่ายคลนิกิเทคโนโลยคีรอบคลมุพืน้ที ่๖๘ จงัหวดั จ�านวน ๑๐๒ โครงการ โดยมผีลงานด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ�านวน ๒๕ เรื่อง มีผู้รับบริการรวม ๑๙,๘๙๑ คน 

และสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู ่บ ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี จ�านวน ๙๐ หมู่บ้าน มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน ๖,๔๗๘ คน

“ให้ค�าปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และวจิยัและพฒันาต่อยอดเทคโนโลยี 

ครอบคลุมพื้นที่ ๖๙ จังหวัด 

๑๙๔ ด้านการวิจัยและพัฒนา”
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๔. การส่งเสริมให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก 

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ 

วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง 

 ๔.๑ การพัฒนาก�าลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพื่อรองรับ 

การพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง ได้จัดสัมมนาและประชุมวิชาการต่าง ๆ เช่น ๑) จัดสัมมนาแนวทาง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยเป็นการถ่ายทอด

ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ๒) จัดประชุมวิชาการ

และแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้

มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2) “Railway Standard 

and Thai Railway Parts Manufacturing”  ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เพื่อน�าเสนอ 

ความก้าวหน้าของผลงานวจิยัและนวตักรรมระบบรางของประเทศไทยทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในภาคอตุสาหกรรม 

ได้จริง และ ๓) จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง สถานีที่ ๑ (Railway Science Camp 1st Station) 

ตอน : สถานีต้นทางรางรถไฟ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี   

แก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน ๗๐ คน จาก ๑๔ มหาวทิยาลยั เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูพ้ืน้ฐานด้านระบบราง 

สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง จ�านวน ๗๑๑ คน โดยร่วมมือกับ 

เครอืข่ายพฒันาก�าลงัคนและความเชีย่วชาญเทคโนโลยด้ีานระบบขนส่งทางราง จ�านวน ๒๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย และภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถ 

 ๔.๒ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ

ดังนี้

  ๔.๒.๑ จดัท�าแผนทีน่�าทางการส่งเสรมิ 

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ 

ไฟฟ ้าในอาเซียน โดยให ้มีการใช ้และการผลิต

ควบคู ่ ไปกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ 

ยานยนต์ ๓ ประเภท คือ รถโดยสารไฟฟ้า ยานยนต ์

ไฟฟ้าดัดแปลง และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยให้ 

น�าเข้าเฉพาะแบตเตอรีห่รอืชิน้ส่วนทีย่งัสามารถผลติได้ 

เพื่อให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

และแบตเตอร์รี่ขึ้นในประเทศ ทั้งนี้ ในระยะแรก 

ให้น�าร่องจากหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ โดยเลือกน�าร่องจากรถโดยสารไฟฟ้า 

นอกจากนี้ อยู ่ระหว่างด�าเนินการสนับสนุนให้เกิด 

การส่งเสรมิการลงทนุผ่านโครงการ Eco car ระยะที ่๒ 

เพิ่มเติมด้วย

“ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน 

โดยจัดท�า Road Map จัดแสดง

ศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ที่ผลิตในไทยและจัดท�าแผนมุ่งเป้า 

ด้านการวิจัยและพัฒนา”
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  ๔.๒.๒ จัดงานแสดงศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศ ได้แก่  

รถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุก๊ตุก๊ไฟฟ้า และจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ทีส่ามารถจดทะเบยีน

ได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท�าเนียบรัฐบาล โดยยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่น�ามา

แสดงดังกล่าว ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐-๙๐

  ๔.๒.๓ จัดท�าแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ของประเทศไทย พร้อมก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วน 

ยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี ๒๕๖๔ โดยมเีป้าหมายเพือ่ช่วยลดการน�าเข้าชิน้ส่วนทีต้่องพึง่พาต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 

๔ แผนงานวิจัย คือ ๑) ด้านแบตเตอรี่และระบบจัดการพลังงาน ๒) ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน  

๓) ด้านโครงสร้างน�้าหนักเบาและการประกอบซึ่งจะท�าให้น�้าหนักรถเบาลง และ ๔) ด้านการพัฒนานโยบาย 

มาตรฐานและบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

 ๔.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) เกิดจากนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ได้ก�าหนดให้ 

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นหนึ่ง 

ในเจ็ด Super Cluster ซึ่งหมายถึงคลัสเตอร์ส�าหรับ 

กจิการทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงูและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต  

โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริม 

การลงทุนเป ็นพิเศษในพื้นที่ เป ้าหมายเพื่อให ้ม ี

ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยเขตพื้นที่ 

ด�าเนนิการ Food Innopolis พืน้ทีแ่รกตัง้อยูท่ีอ่ทุยาน 

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: 

TSP) โดยมศีนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ (One-Stop Service) 

เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนา 

และนวตักรรม และอ�านวยความสะดวกให้บรษิทัอาหาร

ชั้นน�าระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนวิจัย

พฒันาและนวตักรรมในพืน้ที ่Food Innopolis และให้

บรกิารในรปูแบบ Food Innopolis Service Platform   

โดยอาศัยกลไกความร ่วมมือระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชน (PPP) ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่สนใจ 

และเข้ามาดพูืน้ทีใ่น Food Innopolis จ�านวน ๑๐ บรษิทั 

และมบีรษิทัทีอ่ยูร่ะหว่างการจดัท�าสญัญาการเช่าพืน้ที่ 

จ�านวน ๔ บริษัท รวมทั้งได้มีการสร้างความร่วมมือ 

กับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ Great Wall  

Enterprise Institute (GEI) และ Tus-Holdings 

Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน  Innopolis  

Foundation สาธารณรัฐเกาหลี

“โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

(Food Innopolis) จะดึงดูด

อุตสาหกรรมอาหารชั้นน�าของโลก

เข้ามาลงทุน วิจัยพัฒนา 

และสร้างนวัตกรรมในไทย”
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๕. การปรับปรุงและจัดเตรียมให้ม ี

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 

และด้านนวัตกรรม

 ๕.๑  ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร บ ริ ก า ร 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Metrology  

Standardization Testing Quality: MSTQ)  

เพื่อให ้ เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  

โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา  

(M: Metrology) การก�าหนดมาตรฐาน (S :  

Standardization) การทดสอบ (T: Testing) และ 

การรับรองคุณภาพ (Q: Quality Assurance) ซึ่งระบบ MSTQ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality 

Infrastructure) ที่ส�าคัญในการผลักดันให ้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนลดต้นทุน

ของภาคเอกชนในการน�าชิ้นงานไปวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบที่ต่างประเทศ ซึ่งมีปัญหาทั้งด้านเวลา 

และค่าใช้จ่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (MOST One Stop Service) โดยมีการบูรณาการระหว่าง ๖ หน่วยงาน 

ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้  มีผู ้ประกอบการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์  

http://onestop.most.go.th จ�านวน ๓,๙๕๕ ราย และสามารถให้บริการทดสอบและสอบเทียบได้ 

จ�านวน ๑๓,๖๙๒ รายการ ๑,๔๓๐ มาตรฐาน รวมทั้งได้จัดท�าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวม 

ของประเทศบรรจุในเว็บไซต์กลาง Thailand Testing Lab ซึ่งเป็นการให้บริการที่สะดวกและรองรับ 

การใช้งานของผู้ประกอบการในการเข้าถึงฐานข้อมูลมาตรฐานและข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ 

ในภาพรวมของประเทศ ฐานข้อมูลทางด้านมาตรวิทยาของประเทศ และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลระหว่าง ๒๐ หน่วยงาน  

จาก ๑๐ กระทรวง/หน่วยงาน ปัจจุบันได้มีการทวนสอบและน�าเข้าข้อมูลจากทั้ง ๑๐ กระทรวง/หน่วยงาน  

สู่ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็บไซต์ www.nqi.go.th 

 ๕.๒ การสนับสนุนพื้นที่ บริการ และงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ให้บริการโครงสร้าง 

พื้นฐานและสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนา โดยมี 

การด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

  ๕.๒.๑ อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์

ประเทศไทยให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนใน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ�านวน ๘๒ ราย  

เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ�านวน ๖๔ ราย  

และให ้บริ การวิ เ คราะห ์ทดสอบ สอบเที ยบ  

และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จ�านวน ๒๖,๔๘๒ รายการ 

“ขับเคลื่อนการบริการ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยให้บริการทดสอบ

และสอบเทียบได้ ๑๓,๖๙๒ รายการ 

๑,๔๓๐ มาตรฐาน”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๕.๒.๒ การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  

โดยสนบัสนนุงบประมาณให้อทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการเพื่อการวิจัย 

และพัฒนาแก่ภาคเอกชน โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้ 

ผลการด�าเนินการ
ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ๖๗ โครงการ ๖๗ โครงการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ๓๕ ราย ๓๕ ราย

ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท�าวิจัยเพิ่มขึ้น

๔๒ ราย ๓๘ ราย

 ๕.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ได้มีการด�าเนินการดังนี้ ๑) เชื่อมโยงข้อมูล 

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและให้บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th มีหน่วยงานวิจัยเข้าร่วมการเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลงานวิจัยแล้วประมาณ ๑๒๕ ฐานข้อมูล (มีข้อมูล ๓๓๒,๐๐๐ รายการ) ๒) ให้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัล 

ผลงานวิจัยฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ www.dric.nrct.go.th (มีข้อมูล ๓๗,๔๐๐ รายการ) มีการดาวน์โหลดข้อมูล 

ปีละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ รายการ ๓) ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบ 

ห้องสมดุงานวจิยัส�าหรบัสาธารณะ ผ่านเวบ็ไซต์ www.thai-explore.net ๔) ให้บรกิารนวตักรรมส�าหรบัเชงิพาณชิย์ 

ผ่านเว็บไซต์ www.i4biz.nrct.go.th โดยให้บริการข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มีผลงาน

พร้อมใช้งานจ�านวนประมาณ ๒,๐๐๐ ผลงาน และ ๕) ฐานข้อมูลผลงานวิจัยการเกษตร โดยสามารถสืบค้นผ่าน 

เว็บไซต์ www.arda.or.th ขณะนี้มีผลงานวิจัย จ�านวน ๓,๗๖๓ เรื่อง จ�าแนกเป็น ด้านพืช ๑,๑๑๔ เรื่อง  

ด้านปศุสัตว์ ๓๒๓ เรื่อง ด้านประมง ๙๓๔ เรื่อง ด้านดิน ปุ๋ย ศัตรูพืช ๖๔๙ เรื่อง ด้านน�า้ ๓๘๘ เรื่อง  

และด้านอืน่ ๆ  ๓๕๕ เรือ่ง ทัง้นี ้ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ Research Gateway Mobile Application  

เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการน�าเสนอข้อมูลการวิจัยต่อรัฐบาลและสาธารณชน

 ๕.๔ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน�้า 

และภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน�้า ได้แก่ 

ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น�้าในปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล 

ระบบประมวลผลข้อมูล และระบบการแสดงผลข้อมูลอย่างต ่อเนื่อง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้าท่วมและบริหารจัดการน�้าที่มีอยู ่เดิมในลุ ่มน�้าเจ้าพระยา 

(ภาคเหนือ-ภาคกลาง) และลุ่มน�้าชี ลุ ่มน�้ามูล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้า 

และภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมจ�านวน ๑๓ หน่วยงาน และเกิดระบบคลังข้อมูลน�้า 

และภูมิ อากาศแห ่ งชาติที่ ส ามารถติดตามข ้อมู ลผ ่ านอุปกรณ ์ เคลื่ อนที่  หรื อ  NHC Mob i le 

Application ซึ่งเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android  

นอกจากนี ้ได้พฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพือ่คาดการณ์น�้าท่วมและบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

ของประเทศไทย ก�าหนดขอบเขตการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้าท่วมและบริหาร 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๕.๕ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ บ ริ ก า ร 

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบ

สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

(National Geo-Informatics Infrastructure  

Services Portal: NGIS PORTAL) โดยการบูรณาการ

และเชื่อมโยงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหน่วยงาน

ภาครัฐที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทนัสมยั สามารถให้

บรกิารได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพครบทกุรปูแบบ 

รวมทัง้เชือ่มโยงแอปพลเิคชนัด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน

ภาครฐัเข้าสูร่ะบบ NGIS Portal และการพฒันาต่อยอด 

แอปพลิเคชันใหม่เฉพาะเรื่องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Web Processing Service (WPS) รวมทั้ง 

จัดท�าแผนที่เฉพาะทางได้ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการระบบ  

Geographic Information Portal (GI Portal) เพื่อให้บริการแผนที่ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาระบบ GI Forest 

Mobile เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในการเฝ้าระวังการบุกรุกป่า สามารถใช้งานบน 

อปุกรณ์มอืถอื ทัง้ระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google play 

จัดการน�้าในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาแบบจ�าลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัย 

ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นการพัฒนาแบบจ�าลองคลื่น (wave model)  

“ระบบภูมิสารสนเทศกลาง

ของประเทศเชื่อมโยงข้อมูล

ภูมิสารสนเทศและให้บริการ

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ครบทุกรูปแบบ”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นอกจากนี ้ได้มกีารย้ายและเพิม่ประสทิธภิาพระบบงานเดมิเพือ่น�าเข้าระบบ GI Portal โดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

จ�านวน ๒ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบ Thailand Monitoring System ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

และข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ และ ๒) ระบบ GISTDA Terminal ให้บริการดาวน์โหลดภาพถ่าย 

ดาวเทียมไทยโชตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ๕.๖ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ รัฐบาล 

ได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับประเทศต่าง ๆ ดังนี้

  ๕.๖.๑ ค ว าม ร ่ ว มมื อ ร ะหว ่ า ง 

ไทย-ลาว ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครอบคลุม 

๑๔ สาขาได ้แก ่  ๑ )  เทคโนโลยีชี วภาพและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) พลังงานทดแทน  

๓) เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร ์  

๔) ดาราศาสตร์ ๕) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน  

๖) เทคโนโลยีอวกาศการส�ารวจระยะไกลและระบบ

ภูมิสารสนเทศ ๗) มาตรวิทยา มาตรฐานทดสอบ

คุณภาพ ๘) การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๙) นโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๑๐) การส่งเสริมนวัตกรรม 

ส�าหรบั SMEs ๑๑) อทุยานวทิยาศาสตร์ ๑๒) การจดัการ

ทรพัยากรน�า้ ๑๓) เทคโนโลยนีวิเคลยีร์ ความปลอดภยั 

“ให้ความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับต่างประเทศ

ในหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

พลังงานทดแทน ดาราศาสตร์ ดาวเทียม”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และความมั่นคง และ ๑๔) สาขาเทคโนโลยีชุมชน และได้หารือในระดับ working group รวม ๗ ประเด็น

คือ ๑) การจัดการทรัพยากรน�้า ๒) มาตรวิทยาและการมาตรฐาน ๓) พลังงานหมุนเวียนและการเกษตร 

๔) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ๕) การสร้างความตระหนักและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

๖) ดาราศาสตร์ และ ๗) เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

  ๕.๖.๒ ความร่วมมอืระหว่างไทย-ญีปุ่น่ เช่น การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรวจิยั 

การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาร่วมในสาขาการพฒันาด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์ 

ด้านดาราศาสตร์ และด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ 

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ การหารือเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ ่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย  

และความร่วมมือด้านการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  ๕.๖.๓ ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ได้ลงนามบันทึกความตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีสาธารณรฐัประชาชนจนี ภายใต้กรอบการด�าเนนิงาน Science and Technology Partnership 

Program (STEP) โดยผลกัดนัการด�าเนนิงานใน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการศนูย์วจิยัร่วมไทย-จนี ๒) โครงการ

ระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมส�ารวจ ๓) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน และ  

๔) โครงการแลกเปลีย่นนกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ นอกจากนี ้มคีวามร่วมมอืในการสนบัสนนุและส่งเสรมินวตักรรม

ในระดับผู้ประกอบการใหม่ โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความร่วมมือด้านการสนับสนุน 

ผู้ประกอบการใหม่ (startup) ด้านนวัตกรรม ๒) ความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)  

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม และ ๓) ความร่วมมือภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) 

  ๕.๖.๔ ความร ่วมมือระหว ่างไทย-เกาหลี ได ้ลงนามข้อตกลงว ่าด ้วยความร ่วมมือ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ�านวน ๓ ฉบับ ได้แก่

   (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 

   (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

   (๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และ Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) 

  ๕.๖.๕ ความร่วมมือระหว่างไทย-รัสเซีย เป็นการผลักดันให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่าง Skolkovo Innovation Centre 

และหน่วยงานของไทยทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึความร่วมมอืด้านเทคโนโลยอีวกาศ การใช้พลงังานนวิเคลยีร์ในทางสนัติ 

และเทคโนโลยีการเกษตร

  ๕.๖.๖ ความร่วมมือระหว่างไทย-อเมริกา ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology: JCM) 

ครั้งที่ ๒ ภายใต้ความตกลง Thai-U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement (STA)  

โดยจะด�าเนินความร่วมมือใน ๕ สาขา ได้แก่ พลังงาน สุขภาพ การศึกษาสะเต็ม น�้า และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ



การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ ๙

“...จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน...”
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นโยบายข้อ ๙

 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท�าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่คยอดุมสมบรูณ์ เช่น ป่าไม้ สตัว์ป่า พนัธุพ์ชื และแร่ธาต ุถกูท�าลาย

หรอืน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณชิย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอนัมาก ทัง้ปัญหาภาวะมลพษิโดยเฉพาะ

ขยะประเภทต่าง ๆ  กร็นุแรงยิง่ขึน้ รฐับาลจงึมนีโยบายจะรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้

 ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า  

โดยให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  

เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้ 

เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส�าคัญ 

เชิงนิเวศ ก�าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกัน

ภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู

ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น

 ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค�านึงถึงขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึง 

และแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  

เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิต 

ของชมุชน และการพฒันาเพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ให้การคุม้ครองเพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

ทางชีวภาพ

 ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

โดยยึดแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

พืน้ทีใ่ดทีส่งวนหรอืกนัไว้เป็นพืน้ทีป่่าสมบรูณ์กใ็ช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครดั พืน้ทีใ่ดสมควร

ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ 

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด�าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริม

การมอีาชพีและรายได้อืน่อนัเป็นบ่อเกดิของเศรษฐกจิชมุชนทีต่่อเนือ่งเพือ่ให้คนเหล่านัน้สามารถพึง่พา

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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ตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

จัดท�าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชน 

ให้มีเอกภาพเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย

การถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วม

ในการจัดการที่ดินของชุมชน ก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการน�า

ทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ 

และคณุภาพ จดัให้มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรน�้าของประเทศและมกีระบวนการบรูณาการแผนงาน 

และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท�าแผนงาน โครงการ ไม่เกิด 

ความซ�้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�า้ โดยจัดตั้งหรือก�าหนดกลไกในการบริหารจัดการน�า้พร้อมทั้งมีการน�าเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�้าและการเตือนภัย

 ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

เพือ่สร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่ประชาชน โดยให้ความส�าคญัในการเร่งรดัแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ 

เป็นล�าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก�าจัด 

ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะในพื้นที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใด 

ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป ็นพลังงานก็จะสนับสนุนให ้ด� า เนินการ  

ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก�าหนดให้ทิ้งใน 

บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน 

ส�าหรบัขยะของเสยีอนัตราย ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ และขยะตดิเชือ้ จะพฒันาระบบก�ากบัตดิตามตรวจสอบ 

และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก 

การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส�าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการ 

ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

 ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

อย่างต่อเนือ่ง ครอบคลมุทกุมติ ิทัง้การลดและขจดัมลพษิ การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง 

ขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การเร่งปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า โดยให้ความส�าคญั

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และก�าหนดเป้าหมายในการรักษา

พืน้ทีป่่าไม้ทีม่อียู ่๑๐๒.๔ ล้านไร่ อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื รวมทัง้เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ โดยมกีารด�าเนนิการดงันี้ 

 ๑.๑ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 

ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐  

(One Map) เนื่องจากเกิดปัญหาการทับซ้อนกัน 

ของแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นจ�านวนมาก และเพื่อให้

แนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความถูกต้อง เป็นไป

ตามกฎหมาย และมกีารใช้แผนทีก่ลางเป็นมาตราส่วน

เดียวกัน รัฐบาลจึงได้ก�าหนดแนวทางการปรับปรุง

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 

๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อเพิ่มความสะดวก 

ในการตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ โดยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

การปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ 

รวม ๑๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๑.๑.๑ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร 

  ๑.๑.๒ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

  ๑.๑.๓ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขต

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

  ๑.๑.๔ กรณป่ีาสงวนแห่งชาต ิอทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่า ทบัซ้อน 

กับป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑.๕ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)

  ๑.๑.๖ กรณอีทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทีท่บัซ้อนกบัเขตปฏริปูทีด่นิ 

   ๑.๑.๗ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขต

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับ

นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์

  ๑.๑.๘ กรณีนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และนิคมสร้างตนเอง 

หรือนิคมสหกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายก�าหนดพื้นที่

  ๑.๑.๙ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ

“One Map ปรับปรุงแผนที่

แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เพื่อให้

แนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง 

ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลาง

มาตราส่วนเดียวกัน”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๑.๑๐ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

ทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว

  ๑.๑.๑๑ กรณแีนวเขตทีด่นิของรฐัทีม่กีารก�าหนดโดยใช้แนวธรรมชาตหิรอืแนวเขตตามสิง่ก่อสร้าง 

  ๑.๑.๑๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถหาข้อยุติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ได้

  ๑.๑.๑๓ ให้คณะอนกุรรมการระดบัจงัหวดัรวบรวมข้อมลูระวางแผนทีข่องกรมทีด่นิทีม่กีารรบัรอง

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  

ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับใช้ในการด�าเนินการภายหลัง ให้คณะท�างานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่

ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ได้ข้อยุติจากคณะท�างานฯ ส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 

ของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

  ทั้งนี้ จากการด�าเนินการที่ผ่านมา มีผลการด�าเนินงานดังนี้ 

  - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ”  

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด จ�านวน ๔ รุ่น

  - ชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและระดับ

ภาค ๔ ภาค

  - จัดท�าคู่มือเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขต

ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - จัดพิธีเป ิดโครงการการปรับปรุง 

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 

๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐ 

มีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลาง

มาตราส่วนเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

  - ลงพื้นที่สนับสนุนการด�าเนินงาน 

ด้านเทคนิคของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ๔ ภาค

  - อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานด้านกฎหมายเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายให้สอดคล้องและเป็นไปตามเส้นแนวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) 
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 ๑.๒ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งประสบป ัญหาจากความแปรผัน 

อย่างต่อเนื่องทั้งจากธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์ โดยการแก้ไขปัญหาเป็นลักษณะการแยกส่วน  

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงกลไกการจัดการยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ประกอบกับมีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อ 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง

เปลีย่นแปลงและเสือ่มโทรม รวมทัง้กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัทีผ่่านมายงัไม่ครอบคลมุการคุม้ครองทรพัยากรทางทะเล 

และชายฝั ่งในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า  

๕ เมตรต่อปี โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น�้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น�้าท่าจีน 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุด ทั้งนี้ จึงได้มีการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเรื่องส�าคัญดังนี้ 

  ๑.๒.๑ ดำาเนนิการป้องกนัการกดัเซาะ 

ชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

ที่เป็นหาดเลนและหาดทรายปนเลน ซึ่งประสบปัญหา 

การกดัเซาะระดบัวกิฤต ๒ แห่ง ระยะทางรวม ๖ กโิลเมตร  

ได้แก่ ต�าบลปากแม่น�้าแหลมสิงห์ อ�าเภอแหลมสิงห ์

จั งหวัดจันทบุรี  ระยะทาง ๒ กิ โลเมตร และ 

ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร พร้อมทั้ง 

อยู่ระหว่างด�าเนินการส่วนขยายในพื้นที่และต�าบล

แหลมฟ้าผ่า ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

  ๑.๒.๒ จัดทำามาตรการเพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการัง 

ฟอกขาว ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน ห้ามด�าเนินกิจกรรมในแนวเขตปะการัง ได้แก่ ทอดสมอเรือ ทิ้งขยะ

และปล่อยมลพิษ ขุดลอกร่องน�้า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดตะกอน จับสัตว์น�้า ให้อาหารปลา เดินเหยียบย�่าปะการัง 

และเกบ็หรอืท�าลายปะการงั ยกเว้นเพือ่การศกึษาวจิยั 

และมาตรการต่อเนื่อง ก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม

การฟื้นตัวของแนวปะการัง และก�าหนดมาตรการ 

การใช้ประโยชน์แนวปะการัง ควบคุมเฝ้าระวัง ฟื้นฟู

แนวปะการัง และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการบริหาร

จดัการแนวปะการงั ทัง้นี ้มาตรการเร่งด่วนได้ประกาศ

ใช้แล้วในแนวเขตประการัง ๘ แห่ง โดยอาศัยอ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

“ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาระดับวิกฤต 

๒ แห่ง”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๒.๓ จัดทำาร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....  

โดยก�าหนดให้สัตว์ทะเลหายาก จ�านวน ๔ ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 

วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys 

coriacea) ทัง้นี ้เป็นไปตามพนัธกรณทีีต้่องปฏบิตัติามอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิพนัธุส์ตัว์ป่า 

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Tread in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora CITES) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ซึ่งก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวน 

และคุม้ครองสตัว์ป่าอย่างเหมาะสม รวมทัง้จดัท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้สตัว์ป่าบางชนดิเป็นสตัว์ป่าคุม้ครอง 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เพือ่ให้สตัว์ทะเลหายาก ๑๒ ชนดิ เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง

สตัว์ป่าแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ขณะนีร่้างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้สตัว์ป่าบางชนดิเป็นสตัว์ป่าสงวน พ.ศ. .... 

และร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑.๓ การพลกิฟ้ืนผนืป่า สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื การบกุรกุท�าลายทรพัยากรป่าไม้ของประเทศเป็นปัญหา

ทีส่ะสมมานานและพืน้ทีป่่าไม้มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิผลกระทบตามมาอย่างมาก เช่น ภยัแล้ง 

น�้าป่าไหลหลาก สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้ รักษาพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยมี 

ผลการด�าเนินการดังนี้ ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ มีการอบรมแล้ว 

๑,๓๔๙ รุ ่น (แห่ง) ๒) แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน 

ของรฐัแบบบรูณาการ (One Map) อยูร่ะหว่างตรวจสอบ 

กรรมสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ทั้งหมด ๓) คุ้มครอง

พื้นที่ป่าไม้โดยการบังคับใช้กฎหมาย ได้พื้นที่คืน 

จ�านวน ๙๖,๓๙๘.๗๘ ไร่ ๔) คุม้ครองพืน้ทีป่่าไม้สมบรูณ์ 

จ�านวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ ๕) จัดหาที่ดินแก่ผู้ยากไร้แล้ว 

จ�านวน ๓๑๑,๒๘๔ ไร่ ๖) ฟื้นฟูสภาพป่า จ�านวน 

๘๑,๖๐๖.๓๑ ไร่ ๗) ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๕๑,๓๓๐ ไร่ และ ๘) แจกจ่ายกล้าไม้จ�านวน 

๓๔ ล้านกล้า 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�าแผนการด�าเนินการ ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีแนวทางและเป้าหมายการด�าเนินงานดังนี้ ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่าย 

มส่ีวนร่วมตามแนวทางประชารฐั จ�านวน ๒๔,๙๐๗ รุน่ (แห่ง) ๒) แก้ไขปัญหาแนวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ  

(One Map) โดยมแีผนทีม่าตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ทีใ่ช้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ๓) คุม้ครองพืน้ทีป่่าไม้โดยการบงัคบัใช้ 

กฎหมาย จ�านวน ๒.๙๒๔ ล้านไร่ ๔) คุ้มครองพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ จ�านวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ พื้นที่ป่าไม้ที่ฟื้นฟู 

จ�านวน ๙.๑ ล้านไร่ รวมจ�านวน ๑๑๑.๕ ล้านไร่ ๕) จดัหาทีด่นิแก่ผูย้ากไร้ จ�านวน ๒.๓๕ ล้านไร่ ๖) ฟ้ืนฟสูภาพป่า 

จ�านวน ๕.๒๓๖๕๕ ล้านไร่ ๗) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ จ�านวน ๓.๙๐๔๙๓ ล้านไร่ และ ๘) แจกจ่ายกล้าไม ้

จ�านวน ๔,๗๒๕.๘๕ ล้านกล้า
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๔ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

อุทยานแห่งชาติ

  ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติจ�านวน

ทั้งสิ้น ๑๕๐ แห่ง (ประกาศจัดตั้งตามกฎหมายแล้ว 

๑๒๘ แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดตั้งอีก 

๒๒ แห่ง) ในจ�านวนนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 

๑๒๔ แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล ๒๖ แห่ง  

ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

ที่ผ ่านมายังไม่มีกรอบทิศทางที่ชัดเจนและได้ส ่ง 

ผลกระทบต่อระบบการบรหิารจดัการของอทุยานแห่งชาติ 

เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิจงึได้จดัท�าแนวทางการจดัการอทุยานแห่งชาตเิพือ่การอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ 

ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากร และพัฒนาการบริหารจัดการ ๓ ด้าน ดังนี้  

๑) ด้านการจัดการ วิชาการ และการปรับปรุงโครงสร้างส�านักอุทยานแห่งชาติ ๒) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

โดยก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ เช่น พัฒนาระบบจองบ้านพัก 

และบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และ ๓) ด้านการป้องกันและปราบปราม 

โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวน (SMART PATROL) ในอุทยานแห่งชาติ

  นอกจากนี้  การเติบโตในการท ่องเที่ ยวทางทะเลที่มีแนวโน ้มสู งขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  

ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แนวปะการัง ระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งความสมบูรณ์ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้มีการอนุรักษ์และจัดการอย่างมีมาตรฐาน โดยด�าเนินการในพื้นที่

น�าร่องในอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หรือ “พีพีโมเดล” เพื่อจัดระเบียบการท่องเที่ยว จัดระบบ 

การจัดเก็บรายได้ ฟื ้นฟูทรัพยากร โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีทรพัยากรธรรมชาตไิด้รบัการคุม้ครองและฟ้ืนฟ ูสร้างความปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว  

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ  

ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้ขยายผลการด�าเนินการในอุทยานแห่งชาติที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

“จัดระเบียบการท่องเที่ยว

ทางทะเล และจัดท�าแนวทาง

บริหารจัดการเพื่อพัฒนา

อุทยานแห่งชาติในระยะ ๒๐ ปี”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ ดึงดูด  

และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงได้จัดท�าแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ๒๐ ปี  

(ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการดังนี้ ๑) ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น  

๒) จัดเกรดอุทยานแห่งชาติ ๓) ยกระดับคุณภาพอุทยานแห่งชาติ และ ๔) ปรับปรุงการบริหารจัดการ  

พร้อมทั้งจัดท�าแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารจัดการ 

อุทยานแห่งชาติมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สู่มาตรฐานสากล

 การด�าเนินการเรื่องการเร่งปกป้องและฟื ้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ายังรวมถึง 

เรื่องของการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ (แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปราม 

การลกัลอบบกุรกุพืน้ทีป่่า และการทวงคนืพืน้ทีป่่าไม้ทีถ่กูบกุรกุปลกูยางพารา) การจดัการป่าต้นน�้าเสือ่มสภาพ

บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  

รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ ข้อ ๔  

การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

๒. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

 ๒.๑ การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์นำ้าในแหล่งนำ้าธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ ์สัตว์น�้า 

ลงในแหล่งน�้าธรรมชาติแล้วกว่า ๑,๒๐๒.๔๙ ล้านตัว ได้แก่ สัตว์น�้าจืด เช่น กุ้งก้ามกราม ปลา และสัตว์น�้าอื่น ๆ 

สัตว์น�้าชายฝั่ง เช่น กุ้งทะเล ปู หอย สัตว์น�้าปรับปรุงพันธุ์ เช่น กุ้งก้ามกราม  กุ้งทะเล ปลาตะเพียนขาว

 ๒.๒ การจัดทำาแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ 

และบริการของระบบนิเวศที่จ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย  

สนับสนุนวิถีชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งขจัดความยากจน รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงปัญหา 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งเป็นแผนหลักที่ใช้ในการก�าหนดทิศทางและกรอบการด�าเนินงานบริหารจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศ โดยได้ผนวกแผนปฏิบัติการ 

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่จะใช้ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับชาติที่ก�าหนดไว้ในช่วงแรกในปี ๒๕๕๙ ไว้ด้วยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�า 

ร่างแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  

โดยยึดแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได ้

 มีการด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.๓) โดยได้ออก 
เอกสารสิทธิ์ น.ค.๓ ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง  
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๑๖ ราย รวม ๑,๕๒๐ แปลง
 การด�าเนินการเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
โดยยึดแนวพระราชด�าริที่ ให ้ประชาชนสามารถ 
อยู่ร่วมกับป่าได้ยังรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการ
ที่ดิน รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏ
อยู่ในนโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม 
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๗  
การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๔. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ าของประเทศให ้ เป ็นเอกภาพในทุกมิต ิ

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

 การด�าเนินการเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการน�้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) การแก้ไขปัญหาภยัแล้ง การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ การบรหิารจดัการน�า้ตามแผนการพฒันา 
แหล่งน�า้บาดาล และการบรหิารจดัการน�้าให้เกษตรกรในพืน้ทีช่ลประทาน รายละเอยีดผลการด�าเนนิการในเรือ่งนี้ 
ปรากฏอยูใ่นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ ข้อ ๓ การแก้ไขปัญหาภยัแล้งและการบรหิารจดัการน�า้

๕. การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ที่เกิดจากการผลิต 

และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 

 ๕.๑ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตที่ เป ็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้
  ๕.๑.๑ โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบการ รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรการ
ด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะได้น�ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
  ๕.๑.๒ โ ค ร งก า ร เร ่ ง รั ด ก า รนำ า 
กากอตุสาหกรรมเข้าสูร่ะบบ ได้จดัท�าแผนแม่บทระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม ปัจจุบันสามารถน�ากากเข้าสู ่ 
ระบบแล้วประมาณ ๒๗.๗๒ ล้านตัน แบ่งเป็น 
ของเสียอันตราย ๑.๗๖ ล ้านตัน และของเสีย 
ไม่อันตราย ๒๕.๙๖ ล้านตัน จัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรายแล้ว ๑.๑๑ ล้านตัน 

“ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�า

ประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

๑,๒๑๖ ราย”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๕.๑.๓ โครงการแก ้ ไขปรับปรุ ง 

และส่งเสรมิอตุสาหกรรมพลาสตกิรไีซเคลิเพือ่จดัการ 

สภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดแนวทาง 

การบริหารการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

สร ้างความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติก 

อย่างเหมาะสม ปัจจุบันได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์

ข ้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอด 

วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลและไม่รีไซเคิล รวบรวมข้อมูล 

การบรหิารจดัการผลติภณัฑ์พลาสตกิ ด้านการผลติ การบรโิภค และการน�ากลบัมาใช้ใหม่ และจดักจิกรรมต่าง ๆ  

เพื่อสนับสนุนการแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน�าไปแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

  ๕.๑.๔ โครงการเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ เพื่อก�าหนดรูปแบบการพัฒนาตัวอย่าง

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศตามเป ้าหมายของ 

กรอบยทุธศาสตร์ประเทศ และจดัท�าแผนแม่บทการพฒันา 

ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู ่ เมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม ๑๑ แห่ง ใน ๘ จังหวัด 

รวมทั้งประเมินผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ Eco Champion ในนิคมอุตสาหกรรม 

ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีนิคมอุตสาหกรรม ๘ แห่ง  

ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 

Eco Champion แล้ว

  ๕.๑.๕ ส ่ ง เ สริ มและผลั กดั น ให ้

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

มุ ่งสู ่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยการเชิญชวน 

ให้ผู้ประกอบการน�าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ 

ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน ๑๑ ราย และผู้ประกอบการรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน จ�านวน ๙ ราย 

 ๕.๒ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

  ๕.๒.๑ แก ้ ไขป ัญหาหมอกควัน  

ปี ๒๕๕๙ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่ โล ่ง  

และหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย  

๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรยีมการ มาตรการรบัมอื 

(ระยะก่อนวิกฤตและระยะวิกฤต) และมาตรการฟื้นฟู

และสร้างความยั่งยืน 

“จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา

ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มีนิคมอุตสาหกรรม ๘ แห่ง ได้รับ

การรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศระดับ Eco Champion”
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๒) เตรียมการจัดท�า Road Map ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควัน 

ข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยได้ยกร่าง  

Road Map อาเซยีนปลอดหมอกควนั (ASEAN Haze Free Road Map) เพือ่เป็นกรอบการด�าเนนิงานของอาเซยีน 

ในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และส่งให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพิจารณาเสนอ 

ความเห็นแล้ว 

   (๓) ก�าหนดมาตรการรบัมอืในช่วงก่อนวกิฤต โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเน้นการปฏบิตัิ 

ในพื้นที่จริง รณรงค์สร้างจิตส�านึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดและงดการเผา เน้นการป้องกันก่อนเกิดไฟ  

หากเกิดไฟให้รีบดับก่อนลุกลาม ถ้าไม่ได้ผลให้บังคับใช้กฎหมาย 

   (๔) จดักจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

ณ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

   (๕) จัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ  

และศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานการปฏิบัติงาน

   (๖) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการ 

ฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง  

จ�านวน ๖๕ เที่ยวบิน มีปริมาณการใช้สารฝนหลวง ๑๘.๙ ตัน

   (๗) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ และถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) เพื่อวิเคราะห์การด�าเนินการแก้ไขปัญหา

หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และก�าหนดแผนงานให้สอดคล้องในปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐  

ซึ่งจะมีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี  

ระหว่าง ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

  ๕.๒.๒ แก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ

   (๑) จัดท�าแผนปฏิบัติการ

ในการก�ากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่อยรถโดยสาร 

และรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันด�า 

เกินมาตรฐาน โดย ขสมก. ได้หยุดเดินรถโดยสาร 

ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และปล่อยควันด�า

เกินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๓๒ คัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การขอปลดระวางรถโดยสาร

   (๒) จัดท�ามาตรการลดและควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งก�าเนิดหลักของฝุ่นละออง 

ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต�าบลหน้าพระลาน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และจัดท�ามาตรการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนี้ อยู่ระหว่างยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 

ในเขตควบคุมมลพิษ ต�าบลหน้าพระลานฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

   (๓) ก�าหนดมาตรการควบคุมและติดตามการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์

ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง



นโยบายข้อ ๙

353รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๕.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางนำ้า

  ๕.๓.๑ จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน�้าประเทศไทย โดยอยู ่ระหว่างการยกร่าง 

ยุทธศาสตร์ฯ และจัดท�า Road Map

  ๕.๓.๒ แก้ไขปัญหาน�้าเสียชุมชน มีการด�าเนินการดังนี้

   (๑) ส่งเสริมให้มีระบบบ�าบัด

น�้าเสียรวม ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง  

เป็นระบบทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็ ๙๖ แห่ง อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 

๔ แห่ง และชะลอโครงการ ๑ แห่ง (จงัหวดัสมทุรปราการ) 

ซึง่ระบบบ�าบดัน�า้เสยีดงักล่าวมคีวามสามารถในการรองรบั 

น�้าเสียประมาณ ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘ ของปริมาณน�้าเสียทั้งหมด  

๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

   (๒) ก�าหนดให้มีการจัดเก็บ 

ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสีย

   (๓) ยกร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการน�้าเสียชุมชนของประเทศ โดยปัจจุบัน  

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๓.๓ จัดการน�้าเสีย ณ แหล่งก�าเนิด มีการด�าเนินการดังนี้

   (๑) ก�าหนดมาตรฐานและประเภทของแหล่งก�าเนดิมลพษิทีจ่ะต้องถกูควบคมุการระบาย

น�้าทิ้ง ๑๐ ประเภท ได้แก่ อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา 

ส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร หอพัก และสถานบริการ) ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง 

โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา  

บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้กร่อย บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื และระบบบ�าบดัน�า้เสยีรวมชมุชน

   (๒) บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม

   (๓) ก�าหนดมาตรการและเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน�้า

   (๔) เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการน�้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

  ๕.๓.๔ แก้ไขปัญหาน�า้เสยีอตุสาหกรรม 

อยู ่ระหว่างการจัดท�ากรอบแนวทางการอนุญาต 

ระบายมลพิษ การจัดท�า Road Map การผลักดันภาษ ี

มลพิษทางน�้า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับแหล่งก�าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

และการจัดท�าร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง 

จากโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตน�้าจืด 

จากน�้าทะเล



นโยบายข้อ ๙

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

  ๕.๓.๕ แก้ไขปัญหาน�้าเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การจัดการ 

ฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๓.๖ แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้าวิกฤตหรือพื้นที่เสี่ยง

   (๑) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้า 

ท่าจีนและพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา

   (๒) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขอันตราย 

อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษทางน�้าจากกิจกรรมเหมืองแร่ 

  การด�าเนินการเรื่องเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ที่เกิดจากผลิต 

และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ยังรวมถึงเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 

และของเสียอันตราย รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญ 

ของประเทศ ข้อ ๕ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย



นโยบายข้อ ๑๐

“...ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น...กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก...ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ...”

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ



นโยบายข้อ ๑๐

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

นโยบายข้อ ๑๐

 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ�านาจ 

ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ  

ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท�ามาหากินและการด�ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่า 

ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม 

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ

นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ 

ใช้เป็นกลไกเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ เช่น เสยีค่าใช้จ่ายสงู ใช้เวลามาก มกีารขออนญุาต 

ซ�า้ซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบทีไ่ม่จ�าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครัง้มกีารปล่อยปละละเลยสลบักบั 

การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรม 

และเหลื่อมล�้ าในสังคม ไม ่จูงใจให ้นักลงทุนเข ้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏ 

ในผลการส�ารวจหรือรายงานประจ�าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท�าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี 

นโยบายดังนี้

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 

ภมูภิาค และท้องถิน่ ทบทวนการจดัโครงสร้างหน่วยงานภาครฐัทีม่อี�านาจหน้าทีซ่�้าซ้อนหรอืลกัลัน่กนั 

หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้  

แก้ไขกฎระเบยีบให้โปร่งใส ชดัเจน สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนจดัระบบ

อัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ 

ในระบบราชการ ลดต้นทุนด�าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�าเนินการตั้งแต่ระยะ 

เฉพาะหน้าไปตามล�าดับความจ�าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�าเนินการได้

 ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

ขัน้ตอนทีแ่น่นอน ระยะเวลาด�าเนนิการทีร่วดเรว็ และระบบอทุธรณ์ทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส มใิห้เจ้าหน้าที่ 

หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ�านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้าง 

ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน 

ให้บริการด้านการท�าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�าวันเป็นส�าคัญ

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาล

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ



นโยบายข้อ ๑๐

357รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 

ทัง้ในรปูแบบการเพิม่ศนูย์รบัเรือ่งราวร้องทกุข์จากประชาชนในต่างจงัหวดัโดยไม่ต้องเดนิทางเข้ามายงั 

ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง 

ตามทีช่มุชนต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนสามารถเดนิทางไปตดิต่อขอรบับรกิารได้โดยสะดวก การให้บรกิาร 

ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล

อเิลก็ทรอนกิส์ทีส่มบรูณ์แบบ พฒันาหน่วยงานของรฐัให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้มกีารสร้างนวตักรรม

ในการท�างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ

 ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ

ป้องกนัการแทรกแซงจากนกัการเมอืง และส่งเสรมิให้มกีารน�าระบบพทิกัษ์คณุธรรมมาใช้ในการบรหิาร

งานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึก 

ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 

ภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั

ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็น สร้างภาระ

แก่ประชาชนเกนิควร หรอืเปิดช่องโอกาสการทจุรติ เช่น ระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง การอนญุาต อนมุตัิ 

และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ�้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ

และประชาชน

 ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส�าคัญ 

เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด�าเนินการ 

ต่อผูก้ระท�าการทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ในด้านวนิยัและคด ีรวมทัง้ให้ผูใ้ช้บรกิารมโีอกาสประเมนิ

ระดบัความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานของรฐั และเปิดเผยผลการประเมนิต่อประชาชน ทัง้จะน�ากรณศีกึษา 

ที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้ม ี

ค�าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

 ๑๐.๗ ส่งเสรมิและสนบัสนนุภาคอีงค์กรภาคเอกชนและเครอืข่ายต่าง ๆ  ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่สอดส่อง 

เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ

คุม้ครองพยานและผูเ้กีย่วข้องเพือ่ให้การด�าเนนิคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง



นโยบายข้อ ๑๐

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

๑. การปรับปรุงระบบราชการ 
 ๑.๑ การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ

  ๑.๑.๑ ปรับบทบาทภารกิจของ 

หน ่ วยงานภาครั ฐ  โดยพัฒนาศั กยภาพของ 

องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 

ทีม่ใิช่ส่วนราชการ และถ่ายโอนภารกจิของส่วนราชการ 

ปัจจุบันได้ด�าเนินการถ่ายโอนงานแล้วเสร็จ ๘๑ งาน 

และอยู ่ระหว่างด�าเนินการ ๒๘ งาน พร้อมทั้ง 

ได ้ก�าหนดหลักการแนวทางการติดตามผลการ

ด�าเนินการถ่ายโอนงาน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ 

ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน ส่วนการศึกษาวิเคราะห์

เพื่ อทบทวนบทบาทภารกิจและความจ� า เป ็น 

ในการคงอยู่ขององค์การมหาชนทั้ง ๓๘ แห่ง นั้น  

ขณะนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

  ๑.๑.๒ พัฒนาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐให ้ตอบสนองต ่อนโยบายรัฐบาล  

โดยปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  ได ้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาตัวชี้วัดให้สะท้อนการวัดผลเรื่องประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากขึ้น 

การก�าหนดให้ตัวชี้วัดของกระทรวงต้องสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง 

รวมทั้งน�านโยบายรัฐบาลและประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจหรือมีข้อสั่งการ มาเป็นแนวทางในการก�าหนด 

ตัวชี้วัดและจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ การก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน 

การบรูณาการการด�าเนนิงานระหว่างกระทรวงและจงัหวดั เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายส�าคญัของรฐับาลและถ่ายทอด

เป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศลงสู่ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย โดยได้ด�าเนินการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดท�าแบบประเมินและก�าหนดแนวทางด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่ง 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบ 

ของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักการประเมิน ดังนี้ 

  - ประเมนิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประจ�าหรอืงานตามหน้าทีป่กต ิได้แก่ งานตามกฎหมาย 

กฎ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล

  - ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมาย 

เป็นพเิศษแก่บางหน่วยงานหรอืข้าราชการบางต�าแหน่งหน้าที ่เช่น ภารกจิในการปฏริปู การสร้างความปรองดอง 

การแก้ปัญหาส�าคัญเฉพาะเรื่อง

“ถ่ายโอนภารกิจ

ของส่วนราชการ ๘๑ งาน 

และปรับปรุงการประเมินส่วนราชการ

และข้าราชการให้สะท้อนประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล”



นโยบายข้อ ๑๐

359รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  - ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพื้นที่หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่

หรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน เช่น งานที่ต้องประสานและร่วมมือระหว่างจังหวัดระหว่างกรม 

หรือกระทรวง และงานตามนโยบายประชารัฐซึ่งภาครัฐพึงท�างานร่วมกับท้องถิ่น ภาคประชาชน หรือองค์กร

สาธารณประโยชน์

 ๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

  ๑.๒.๑ ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการ 

ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการประชาชน ทั้งด้านการบูรณาการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่มรีางวลัทีไ่ด้มอบให้หน่วยงานในปีทีผ่่านมา ดงันี้

    - รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๑๙ รางวลั ซึง่ม ี๕๙ หน่วยงาน 

ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการ ปี ๒๕๕๙

    - รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ (มอบให้แก่หน่วยงาน 

ทีส่ามารถพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการองค์การไปสูอ่งค์การทีเ่ป็นเลศิในแต่ละด้านเทยีบเท่ามาตรฐานสากล) 

จ�านวน ๑๘ รางวัล

    - รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี ๒๕๕๙  

(มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการได้อย่างโดดเด่น) 

จ�านวน ๑๙ รางวัล

    - รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ   

ประจ�าปี ๒๕๕๙ (มอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอน 

การบริหารด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี  

มติด้ิานการตรวจสอบภายใน และมติด้ิานความรบัผดิทางละเมดิ) จ�านวน ๗๓ หน่วยงาน จากส่วนราชการระดบักรม 

และมหาวิทยาลัย จ�านวน ๒๒๔ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๘๘ รางวัล

    นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้

หน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิ

เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล United Nations Public 

Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะ 

ส่งผลถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

ต่อไป ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ มีหน่วยงานภาครัฐไทย 

ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service 

Awards 2015 จ�านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

สาขาการส ่ง เสริมแนวทางการด�าเนินการของ

ภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน 

Holistic school in hospital (HSH) และโรงพยาบาล 

ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริม

การตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบ

บรกิารสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for 

High-risk Pregnancies

“๕๙ หน่วยงาน

ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพ

การบริการ ปี ๒๕๕๙” 



นโยบายข้อ ๑๐

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

  ๑.๒.๒ จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สรุปผล 

การด�าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙,๕๖๙,๘๘๔ บัตร  

จ�าแนกเป ็น การท�าบัตรในประเทศ จ�านวน ๙,๕๕๓,๙๙๙ บัตร และการท�าบัตรในต่างประเทศ  

จ�านวน ๑๕,๘๘๕ บัตร 

  ๑.๒.๓ ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่ งมีวัตถุประสงค ์ เพื่อให ้มีการก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลา 

ในการพจิารณาอนญุาต รฐับาลได้ตดิตามและก�ากบัดแูลให้ส่วนราชการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัฯิ รวมทัง้ 

ได้จดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชนเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ เช่น คูม่อืการขอจดทะเบยีนประเภทการโอนมรดกและเกีย่วกบั 

ผูจ้ดัการมรดก การขอต่ออายใุบอนญุาตท�างานของคนต่างด้าวระดบัฝีมอื ช�านาญการ การจดทะเบยีนสรรพสามติ 

การขึน้ทะเบยีนเป็นผูส่้งออกข้าวไปต่างประเทศ การอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ตรวจสอบคูม่อืของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้มคีวามเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

นอกจากนี ้ได้จดัท�าระบบอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่สนบัสนนุ 

การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ๔ ระบบ 

ได ้ แก ่  ระบบรายงานคู ่ มื อส� าหรับประชาชน  

ระบบรายงานกรณีล่าช้า ระบบรับเรื่องร้องเรียน 

ระบบวิเคราะห์กระบวนงานหรือระบบรายงาน 

และสนับสนุนการวิเคราะห์ โดยภายหลังจากที่คู่มือ

ส�าหรับประชาชนได้รับความเห็นชอบตามหลักการ 

ดังกล่าวแล้ว จะน�าเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล 

เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้ง่าย ซึ่งปัจจุบัน

มีคู ่มือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วจ�านวน ๓๒,๖๖๑ คู ่มือ และสามารถสืบค้นผ่านแอปพลิเคชัน  

“คู่มือประชาชน” ได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) 

จ�านวน ๑,๔๗๕,๐๘๔ ครั้ง และมีผู ้ใช้บริการแอปพลิเคชัน “คู ่มือประชาชน” จ�านวน ๙๖,๘๙๙ ครั้ง  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙)

   ส่วนการติดตามผลการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถด�าเนินการเป็นไปตามที่ก�าหนด 

“ประชาชนสามารถสืบค้น

บริการของภาครัฐผ่านทาง 

Mobile Application 

“คู่มือประชาชน””
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361รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๒.๔ ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ 

ร้องทุกข์จากประชาชน ทั้งศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ศูนย์ด�ารงธรรม 

และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้      
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362 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

   (๑) ศนูย์บรกิารประชาชน ประชาชนแจ้งเรือ่งร้องทกุข์แสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทาง 

การร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ ได้ ๔ ช่องทาง คือ ๑) สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑  

๒) เว็บไซต์ www.1111.go.th ๓) ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และ ๔) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ รวมทั้งแจ้งเรื่องผ่าน 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิมผีลการด�าเนนิงาน (ข้อมลูระหว่างวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

ซึ่งมีจ�านวนเรื่องทั้งหมด ๒๓๖,๔๔๗ เรื่อง ด�าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว ๒๑๖,๓๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๒๐,๑๐๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐

   (๒) ศูนย์ด�ารงธรรม มีผลการด�าเนินงาน (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗- 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) ดังนี้ 

    (๒.๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ�านวน ๑๓๘,๕๙๗ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 

จ�านวน ๑๑๔,๗๙๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๒๓,๘๐๖ เรื่อง

    (๒.๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ จ�านวน ๒,๑๐๐,๗๗๕ เรื่อง ด�าเนินการแก้ไข 

แล้วเสร็จทั้งหมด

    (๒.๓) งานบริการส่งต่อ จ�านวน ๖๓,๕๒๙ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๕๖,๓๒๕ 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๗,๑๗๗ เรื่อง

    (๒.๔) การบริการข ้อมูล  จ� านวน ๓๘๘,๙๙๓ เรื่ อง  แก ้ ไขแล ้ว เสร็จ  

จ�านวน ๓๘๘,๓๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๖๔๓ เรื่อง

    (๒.๕) บริการให้ค�าปรึกษา จ�านวน ๑๕๘,๙๔๘ เรื่อง ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ  

ทั้งหมด

    (๒.๖) หน่วยเคลือ่นทีเ่รว็ จ�านวน ๖,๐๐๓ เรือ่ง แก้ไขแล้วเสรจ็ จ�านวน ๕,๓๖๖ เรือ่ง 

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๖๙๕ เรื่อง 

    (๒.๗) หนี้นอกระบบ จ�านวน ๘,๙๒๕ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๕,๓๖๙ เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๓,๕๕๖ เรื่อง

    (๒.๘) รับฟังความเห็นเรื่องปฏิรูป จ�านวน ๑๕๘ เรื่อง
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363รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จ�านวน

๑)  การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค ๒๘๖ ราย

(เป็นเงิน ๗๖๔,๐๐๐ บาท)

๒)  การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ๕๕๓ ราย

๓)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๔๙๒ ครั้ง

๔)  การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคประจ�าจังหวัด/ 

 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค/คณะอนุกรรมการ 

 ผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิด

๗ ครั้ง

  ๑.๒.๖ จัดการเรื่องร้องเรียนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส�าหรับนักลงทุนต่างชาต ิ 

(The Anti-Corruption Operation Complaint Center) มีเรื่องร้องเรียน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  

จ�านวน ๒๑๙ ราย แบ่งเป็น ๑) เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๓๖ ราย  

และเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๓ ราย (อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง) ๒) ไม่เกี่ยวข้องกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�านวน ๑ ราย และ ๓) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และสอบถามเกี่ยวกับ

การทุจริตทั่วไป จ�านวน ๑๗๙ ราย

  นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการประชาชนในเรื่องอื่น ๆ 

เช่น เรื่องการศึกษา ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ www.1579.moe.go.th (มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓,๐๒๙ เรื่อง 

ยุติแล้ว ๒,๒๕๐ เรื่อง และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ๗๗๙ เรื่อง)

ทีม่า : ศนูย์บรกิารสายด่วนคุม้ครองผูบ้รโิภค ๑๑๖๖ ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ข้อมลู ณ วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๕๙

    นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกได้ท�าหน้าที ่

คล้ายกับศูนย์ด�ารงธรรมในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากคนไทยในต่างประเทศ 

โดยมหีมายเลข Hotline บรกิาร ๒๔ ชัว่โมง จ�านวน ๑๓๒ หมายเลขทัว่โลก เพือ่รบัเรือ่งและประสานงานกบัหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ได้ด�าเนนิการช่วยเหลอืแล้ว จ�านวน ๓,๐๐๐ ราย และด�าเนนิการเปิด Call Center ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

ทุกวันไม ่เว ้นวันหยุดราชการ เพื่อให ้บริการข ้อมูลด ้านการกงสุลทุกมิติ  โดยมีการสอบถามข้อมูล 

การบริการด้านกงสุลและขอรับการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ จ�านวน ๘๒,๙๙๘ เรื่อง ซึ่งด�าเนินการ 

ให้ความช่วยเหลือแล้วทุกเรื่อง (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๑.๒.๕ รับแจ้งเรื่องร ้องเรียนและ

การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน “สคบ. ๑๑๖๖” 

ได้จัดให้มีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ โดยมีประชาชน 

แจ้งเรือ่งร้องเรยีนและขอรบัค�าปรกึษาในเดอืนกรกฎาคม 

๒๕๕๙ จ�านวน ๔,๑๕๘ ราย จ�าแนกตามประเภทเรื่อง 

ได้ดังนี้

   ในด้านการด�าเนนิงานคุม้ครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค มีผลการด�าเนินงานประจ�า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้ 
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364 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๓ การจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ มีการด�าเนินการ ดังนี้

  ๑.๓.๑ ก�าหนดกรอบอัตราก�าลังของส่วนราชการและการส่งเสริมการวางแผนและบริหาร

ก�าลังคนในส่วนราชการ โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มภารกิจของส่วนราชการและข้อมูล 

อตัราก�าลงัทกุประเภทการจ้างงานในแต่ละกลุม่ภารกจิ 

รวมทั้งประมวลข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ต่อจ�านวนประชากรของประเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์

ปัญหาประกอบการด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอเกี่ยวกับ 

การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังของส่วนราชการต่อไป 

ส่วนการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก�าลังคน 

ในส่วนราชการนั้น ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ กระทรวง ได้แก่ ๑) ส�านกันายก 

รฐัมนตร ี๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา และ ๕) กระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวง 

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) นอกจากนี ้มกีารศกึษา 

รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ

และการศกึษาแนวทางเพือ่พฒันาระบบจ�าแนกต�าแหน่ง การศกึษาและพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล การประชุมให้ค�าปรึกษาแนะน�าการวางแผนและบริหารก�าลังคนของส่วนราชการ

  ๑.๓.๒ ศึกษาระบบค่าตอบแทนและจัดท�าข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเยียวยาให้ข้าราชการ 

ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่ประจ�าอยู่ในต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 

สภาพการท�างานจริงในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ

พลเรือนได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นอกจากนี้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรกลางบริหาร 

งานบคุคลและส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ส�ารวจความคดิเหน็เรือ่งการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการและจงัหวดั  

ซึง่ได้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรงุระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน 

ส่วนราชการ

 ๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ ด�าเนินโครงการต่าง ๆ  เพื่อสร้าง

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ไว้ในระบบราชการ เช่น การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  การให้ทนุการศกึษา ทนุพฒันาข้าราชการ บคุลากรภาครฐั 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั นอกจากนี ้ได้ศกึษาแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาระบบหรอืกลไกการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ในราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณ 

ในราชการพลเรือน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ  

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)

“พิจารณาทบทวน

การก�าหนดกรอบอัตราก�าลัง 

ของส่วนราชการ รวมทั้ง 

ศึกษาระบบค่าตอบแทน

เพื่อพัฒนาให้เหมาะสม

และเป็นธรรมยิ่งขึ้น”



นโยบายข้อ ๑๐

365รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๕ การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิงานของรฐับาลในเรือ่งต่าง ๆ  

ที่รัฐบาลด�าเนินการ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยก�าหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและส�ารวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ด�าเนินการ

ไปแล้วหรืองานที่จะท�าในระยะต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เช่น ๑) การส�ารวจความพึงพอใจต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการ

ร่างรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ๒) การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

การทจุรติคอร์รปัชนัและการปราบปรามผูม้อีทิธพิล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓) การส�ารวจสถานการณ์การแพร่ระบาด

ยาเสพติด 

๒. การกระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 

 ๒.๑ การจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ

การก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้้แก่องค์์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) มีวัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ให้แก ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก 

และมีมาตรฐาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจให้แก ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการต่อ

คณะรัฐมนตรีก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ 

ให้้แก่องค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ขณะนี ้

แผนดังกล ่าวอยู ่ ระหว ่างการพิจารณาทบทวน 

ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 ๒.๒ ก า ร คั ด เ ลื อ ก อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท ้องถิ่น 

เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ให้ความส�าคัญแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ซึ่งขณะนี้ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับรางวัล

การบริหารจัดการที่ดี 

ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๙ แห่ง”



นโยบายข้อ ๑๐

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

อัตราการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปี ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ปีระจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ คณะ โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๙ แห่ง

 ๒.๓ การประเมินมาตรฐานขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

โดยได้ออกแบบและจัดท�าระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

จัดเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 ๒.๔ การเสรมิสร้างความรูก้ารกระจายอ�านาจและสร้างเครอืข่ายการกระจายอ�านาจภาคประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว ๕ รุ่น จ�านวนทั้งสิ้น ๗๗๑ คน

๓. การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

 ๓.๑ การด�าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เป็นศูนย์รวมการให้บริการ 

งานบริการของหน่วยงานภาครัฐที่อยู ่ภายใต้สังกัดเดียวกัน หรือต่างสังกัดกัน เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการในหลาย ๆ งาน ณ สถานที่แห่งเดียว โดยประเภทของงานบริการ  

แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (เป็นการรับงานแทน 

หน่วยงานอืน่) การให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (ส่งมอบผลผลติของการบรกิารแก่ผูร้บับรกิารได้ทนัท)ี และการรบัเรือ่ง 

ร้องเรียน ผลการด�าเนินงานส�าคัญ เช่น

  ๓.๑.๑ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: G-Point)  

จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ในกรุงเทพมหานคร และ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการด�าเนินการเพื่อหาแนวทาง

การปรับปรุงศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจะขยายการจัดตั้งศูนย์บริการ

ร่วมในห้างสรรพสนิค้าเพิม่เตมิ โดยเน้นให้มกีารกระจายการจดัตัง้ให้ครอบคลมุ ๔ มมุเมอืงของกรงุเทพมหานคร

“ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ

โดยการให้บริการผ่านศูนย์บริการร่วม

ในห้างสรรพสินค้า G-Point” 



นโยบายข้อ ๑๐

367รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๓.๑.๒ จดัตัง้ศนูย์บรกิารประชาชน ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีณ อาคาร ส�านกังาน ก.พ. เดมิ 

  ๓.๑.๓ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๓.๒ การเตรียมก�าลังคนคุณภาพเข้าสู ่

ระบบราชการ ได้ด�าเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับ

ต่าง ๆ และจัดสอบวัดความรู ้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) เพื่อเตรียมก�าลังคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น

  ๓.๒.๑ จดัสรรทนุรฐับาลระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน 

ของรัฐ) ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ ประเภททุน  

รวม ๙๐ ทุน 

  ๓.๒.๒ จัดสรรทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖ ประเภททุน 

 ๒๔๕ หน่วยงาน รวม ๒๕๕ ทุน 

  ๓.๒.๓ จัดสรรทุนดึงดูดผู ้มีศักยภาพสูงที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

(Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS) ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖๕ ทุน 

 ๓.๓ การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามรายงาน 

ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ประเทศไทยยังคงอยู่ใน ๓๐ อันดับแรกของโลก 

ในการเป็นประเทศทีม่คีวามสะดวกในการลงทนุอย่างไรกต็าม การส�ารวจล่าสดุจากรายงาน Doing Business 2016 

(เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๕๘ โดยจัดอันดับล่วงหน้า ๑ ปี) ธนาคารโลกได้เปลี่ยนวิธีการวัดและรายละเอียด 

ของดัชนีการส�ารวจให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยในรายงาน Doing Business 2016 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ 

จาก ๑๘๙ ประเทศ ซึง่หากน�าเกณฑ์การวดัใหม่นีไ้ปเทยีบกบัผลการจดัอนัดบัในรายงาน Doing Business 2015 

ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่ ๔๖ (เกณฑ์วัดเดิมอยู่อันดับที่ ๒๖) ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีอันดับลดลง ๓ อันดับ  

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น ๑ ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (จากอันดับที่ 

๑๒ เป็น ๑๑) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งไฟฟ้าของประเทศไทยลดลง

๔. การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ

 จัดท�าร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย 

การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว รวมทั้งจัดท�าเกณฑ์การประเมิน

และวธิกีารประเมนิพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของผูท้ีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเพือ่เลือ่นข้าราชการพลเรอืนสามญั

ขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

“ให้ทุนการศึกษา

เพื่อเตรียมก�าลังคนคุณภาพ

เข้าสู่ระบบราชการ ๔๑๐ ทุน”



นโยบายข้อ ๑๐

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

๕. การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

และจิตส�านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

 ๕.๑ โครงการรณรงค์ปลกุจติส�านกึเสรมิสร้าง 

ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก 

ปลกูฝังจติส�านกึและส่งเสรมิธรรมาภบิาล สร้างทศันคติ 

หรือค่านิยมรักความถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการต่อต้านการทจุรติเพือ่สร้างธรรมาภบิาลให้เกดิขึน้ 

ในภาคราชการและในทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการให้บรกิารประชาชนของภาครฐั การปฏบิตัหิน้าที่

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้าราชการ  

ภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 

 ๕.๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

ด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรมและ

โครงการต่าง ๆ  เช่น การจดัสมัมนาหวัหน้าส่วนราชการประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสรมิสร้างและพฒันา

ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย การจัดท�าคู่มือการรักษาวินัย

ข้าราชการพลเรือน การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการทางวินัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ

 นอกจากนี้ มีรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฎอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญ 

ของประเทศ ข้อ ๗ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย



นโยบายข้อ ๑๑

“...เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
หรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ...”

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



นโยบายข้อ ๑๑

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

นโยบายข้อ ๑๑

 ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�าเภอใจ 

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียง 

สักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ 

ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย  

มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง 

และการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้

 ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย

อื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

ราชการแผ่นดนิ การประกอบธรุกจิ หรอืไม่เอือ้ต่อศกัยภาพในการแข่งขนักบัต่างประเทศ โดยจะใช้กลไก 

ของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง

ด�าเนินการ

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ากฎหมาย 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน 

ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้ 

เสรมิศกัยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�าเนนิคดปีกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตคีวามกฎหมาย 

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประชาชน

 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง 

ของรัฐ

 ๑๑.๔ น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�าเนินคด ี

ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผล 

และน�าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครอง 

ช่วยเหลอืคนจนและผูด้้อยโอกาส คุม้ครองผูถ้กูล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพ และเยยีวยาผูบ้รสิทุธิห์รอืได้รบั

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสจุรติและความมปีระสทิธภิาพของภาครฐั ความเป็นธรรม 

ของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว

 ๑๑.๖ น�ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 

และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท�าผิดเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



นโยบายข้อ ๑๑

371รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ด�าเนินการผลักดันกฎหมาย ปรับปรุง 

และจัดท�ากฎหมายที่มีความส�าคัญให้ทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้อง 

กับแผนการเสนอร่างกฎหมายของทุกส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินนโยบายของรัฐบาล 

และแผนการปฏริปูประเทศของรฐับาล (Road Map) ทัง้นี ้เพือ่ให้การขบัเคลือ่นและพฒันาประเทศตามนโยบาย

ส�าคัญของรัฐบาลส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหมายดังต่อไปนี้

 ๑.๑ กฎหมายด้านเศรษฐกิจ

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติหลักประกัน

ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติล้มละลาย 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติประกัน

วนิาศภยั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

• แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อคุ้มครอง 

สทิธแิละให้ความเป็นธรรมแก่ผูค้�า้ประกนั และผูจ้�านอง 

ซึง่มใิช่ลกูหนีช้ัน้ต้น ไม่ต้องกลายเป็นผูถ้กูฟ้องล้มละลาย

• ให้มีกฎหมายเพื่อรองรับการน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ เช่น สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกัน

ใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช ้

ในการผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้

เป็นประกันการช�าระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบ 

การครอบครองแก่เจ้าหนี้และสร้างระบบการบังคับ

หลักประกันที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเป็นธรรมอนัจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบธรุกจิ

• ให้มีกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

เพื่อใช้ส�าหรับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน 

ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งการให ้

ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงิน 

แก่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

และเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและทางการเงนิ

ของประเทศ

• ก�าหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพื่อให้ลูกหนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะช�าระหนี้ได ้

มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็น

บุคคลล้มละลาย

• ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

และกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันวินาศภัย

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

และกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันชีวิต 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ 

ตอน ๗๗ ก 

วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๗

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๐๔ ก 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๒๑ ก 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 

ตอน ๔๖ ก 

วนัที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๕ ก 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๕ ก  

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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372 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๒ กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติงาช้าง  

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติศุลกากร 

(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• พระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�าหนดให้การน�าเข้า ส่งออก หรอืน�าผ่าน ให้ครอบคลมุ

ถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซาก

ของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) รวมทั้งแก้ไข

เพิ่มเติมบทก�าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียม

ให้สอดคล้องกัน

• ก�าหนดมาตรการควบคุมการค้าการครอบครอง 

การน�าเข้า การส่งออก และการน�าผ่านซึ่งงาช้าง

หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้าง เพื่อให้

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

• ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน 

สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�า

ความผิดและลักษณะการกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินพิธีการศุลกากร

ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

ข้ามพรมแดน และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ�านวย

ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

• แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

โดยก�าหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็น

เหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และก�าหนดมาตรการเพิ่มอ�านาจทางปกครอง

ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทก�าหนดโทษ

ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ 

ตอน ๘๙ ก 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๓ ก 

เมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๙๘ ก 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ 

ตอน ๘๒ ก 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๓๔ ก 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
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373รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิ 

บางประการต่อการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชก�าหนดการบนิพลเรอืน 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติเครื่องหมาย 

การค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

• ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย

และของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน

ให้ชัดเจน ก�าหนดเกี่ยวกับความผิดบางประการ 

ที่ผู้โดยสารได้กระท�าในอากาศยาน ก�าหนดบทบัญญัติ

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

ในระหว่างการบิน รวมทั้งก�าหนดบทบัญญัต ิ

ให้ครอบคลุมถึงการกระท�าความผิดที่ก�าหนด 

ในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

• ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที ่

ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดและข้อเสนอแนะขององค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

• ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 

การค้าและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

ให้สอดคล้องกับพิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริด 

เรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย 

(พิธีสารมาดริด)

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๐ ก 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๙๕ ก 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 

ตอน ๓๘ ก 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

 ๑.๓ กฎหมายที่ลดความเหลื่อมลำ้า

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติการคุ้มครอง

คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติภาษี

การรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�าหนดวธิกีารคุม้ครองให้คนไร้ทีพ่ึง่สามารถด�ารงชวีติ

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพื้นฐาน 

ในการด�ารงชีวิต และมีสภาพร่างกาย และจิตใจ  

เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

• ก�าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับ

มรดกที่มีมูลค่าจ�านวนมากเพื่อน�าไปพัฒนาประเทศ 

และยกระดับการด�ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร ้

ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดก 

พอสมควรแก่การด�ารงชีพ

• ประกาศในราชกจิจนเุบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ 

ตอน ๘๓ ก 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

• ประกาศในราชกจิจนเุบกษา

ฉบบักฤษฎกีา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๗๒ ก 

วนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๕๘
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374 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษีเงินได้จาก

การรับให้)

• พระราชบญัญตักิารทวงถามหนี ้

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙

• ปรับปรุงบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีเงินได้ส�าหรับ

เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา

หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาส

แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และเงินได้จากการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์

โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย  

ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทวงถามหนี้และการควบคุมการทวงถามหนี้เพื่อไม่ให ้

มีการกระท�าที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็น 

การใช้ถ้อยค�าที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

อย่างรุนแรง การคุกคาม โดยขู่เข็ญ การใช้ก�าลัง

ประทุษร้าย หรือการท�าให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้

ข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ

ให้แก่บุคคลอื่น

• ก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให ้

มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 

เข้าเป็นภาคี

• ก�าหนดให้มีกองทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับ 

ช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี การขอปล่อย 

ชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย การถูกละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เป็นไปอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

• ก�าหนดมิให้น�าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับ 

การเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล และก�าหนดระยะเวลา 

การเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

แก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า รวมทั้งห้ามคนต่างด้าว 

เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมและก�าหนดหน้าที่

ของนายอ�าเภอในการส�ารวจนาที่ทิ้งว่างโดยไม่ได ้

ให้เช่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๗๒ ก 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๖ ก 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๘ ก 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๐๒ ก 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 

ตอน ๓๘ ก 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙



นโยบายข้อ ๑๑

375รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๔ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติการให้สิทธ ิ

แก่ผูส้มคัรเป็นสมาชกิของกองทนุ 

การออมแห่งชาติบางกรณีและ 

การโอนเงินจากกองทุนประกัน

สังคมในกรณีชราภาพไปยัง

กองทุนการออมแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติหอพัก  

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติป้องกัน

การทารุณกรรมและจัด

สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ปรับปรุงระบบการออมเพื่อการด�ารงชีพยามชราภาพ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้อยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของหน่วยงานเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร

เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีอายุ

ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมาชิกมีสิทธิ

เป็นสมาชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดังกล่าว

• จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น 

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการผลิต การพัฒนา  

และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ 

• ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการก�ากับดูแล 

การประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่

ระหว่างการศึกษา และก�าหนดให้โอนอ�านาจการ

ก�ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรม 

และการจดัสวสัดภิาพสตัว์เพือ่ให้สตัว์ได้รบัการคุม้ครอง

ตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม ทั้งในระหว่าง

การเลี้ยงดู การขนส่ง การน�าสัตว์ไปใช้งาน

หรือใช้ในการแสดง

• ก�าหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย

กฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลย ี

ช่วยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจน 

ควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์

ทางการแพทย์มิให้มีการน�าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

• ก�ากับดูแลและส่งเสริมการด�าเนินการต่อสัตว ์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 

ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน

ของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์  

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ  

ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ

ของนานาประเทศต่อไป

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๙๒ ก 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๒๑ ก 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๓๒ ก 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ 

ตอน ๘๗ ก 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๓๘ ก วันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๑๘ ก 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘



นโยบายข้อ ๑๑

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

 ๑.๕ กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารเด็ก)

• พระราชบัญญัติควบคุม 

การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�าหนดให้ความผดิเกีย่วกบัการค้าหรอืท�าให้แพร่หลาย

ซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกที่เป็นสื่อลามกอนาจารเด็ก

เป็นความผิดที่ผู้กระท�าต้องได้รับโทษหนักขึ้น 

รวมทั้งก�าหนดให้การครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามก

อนาจารเด็กเป็นความผิด เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง

และป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

• ก�าหนดให้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครอง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท�าการขอทาน การควบคุม

การขอทาน และแยกผู้แสดงความสามารถออกจาก

การเป็นผู้ท�าการขอทาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา

สังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น อีกทั้งก�าหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่ง 

หาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย 

ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของ

บุคคลอื่น

• ก�าหนดให้มีกลไกในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และการด�าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 

และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม 

มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะ 

ให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงทปีระเทศไทย 

เป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย 

ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง

ของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน 

หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 

และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๘๖ ก 

เมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 

ตอน ๓๘ ก 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 

ตอน ๓๐ ก 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

• ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 

ตอน ๖๓ ก 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๒. การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�า

กฎหมายและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และ เกื้อกูลการปฏิบัติร าชการเพื่อประชาชน มีการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 

และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการร่างกฎหมาย 

การปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที่  ชี้แจงแนวทางการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 

ความเหมาะสมของกฎหมาย และประเด็นส�าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย โดยได้จัดอบรมให้ความรู ้

ด้านกฎหมายบรูณาการร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ส�านกังานศาลปกครอง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

รวมจ�านวน ๑๔ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑,๒๐๙ คน

๓. การน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและความรูท้างนติวิทิยาศาสตร์มาใช้และมรีะบบข้อมลู 

ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ยตุธิรรม โดยมกีารด�าเนนิการสนบัสนนุการอ�านวยความยตุธิรรม ได้แก่ ๑) ตรวจสารพนัธกุรรมเพือ่แก้ปัญหา

สถานะบคุคลโดยด�าเนนิการตรวจสารพนัธกุรรมบคุคลตามรายชือ่ทีผ่่านการพจิารณาจากกรมการปกครองในพืน้ที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระนอง พบว่าเป็นบุคคลตกหล่น จ�านวน ๓๔๙ ราย บุคคลอ้างอิง จ�านวน ๑๕๕ ราย  

รวมทัง้สิน้ จ�านวน ๕๐๔ ราย ๒) ด�าเนนิการตรวจพสิจูน์และจดัการข้อมลูด้านนติวิทิยาศาสตร์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จ�านวน ๒๓๑ ครัง้ ประกอบด้วย จงัหวดัปัตตาน ีจ�านวน ๑๔๕ ครัง้ ยะลา จ�านวน ๑๔ ครัง้ นราธวิาส จ�านวน ๖๓ ครัง้ 

และสงขลา จ�านวน ๙ ครั้ง ๓) ด�าเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องโทษเพื่อจัดท�าฐานข้อมูล 

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว จ�านวน ๓,๙๑๗ รายการ และ ๔) สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด 

ในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน จ�านวน ๑๐๖ ราย

๔. การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรม 

ได้โดยง่าย

 ๔.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ�าเลย

ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จ�านวน ๑๒,๗๘๙ ราย เป็นเงนิ จ�านวน ๕๙๕ ล้านบาท โดยเป็นผูเ้สยีหาย จ�านวน ๑๒,๖๙๘ ราย 

เป็นเงิน ๕๗๗,๕๑๖,๘๓๙.๔๖ บาท และจ�าเลย จ�านวน ๙๑ ราย เป็นเงิน ๑๗,๔๘๓,๑๖๐.๕๔ บาท  

(ข้อมลู ณ วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙) ประชาชนยืน่ขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุยตุธิรรม จ�านวน ๓,๖๗๓ ราย 

จ่ายเงนิช่วยเหลอื จ�านวน ๑๑๙,๔๓๓,๗๐๙.๕๐ บาท (ข้อมลู ณ วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และให้ค�าปรกึษาทาง

กฎหมายแก่ประชาชน จ�านวน ๒๖,๗๓๒ ราย (ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒ กันยายน ๒๕๕๙)  

ท�าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการ

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

 ๔.๒ การคุม้ครองพยาน มผีูย้ืน่ค�าร้อง จ�านวน ๓๐๒ ราย อยูร่ะหว่างตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ จ�านวน ๒๐ ราย 

ยกค�าร้อง จ�านวน ๖๗ ราย เข้าโปรแกรมคุม้ครองพยาน จ�านวน ๒๑๕ ราย สิน้สดุการคุม้ครองพยาน จ�านวน ๒๐ ราย 

และอยู่ระหว่างการคุ้มครองพยาน จ�านวน ๓๑๖ ราย
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๓ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

  ๔.๓.๑ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงิน 

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส�าคัญแก่หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม และหนีก้องทนุให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) ด�าเนนิกจิกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในชัน้บงัคบัคด ี

เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ย เรื่องเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�านวน ๙,๗๒๖ เรื่อง

ทุนทรัพย์ จ�านวน ๔,๒๕๕,๒๖๒,๒๑๗.๙๒ บาท ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ จ�านวน ๘,๐๑๙ เรื่อง ทุนทรัพย์  

จ�านวน ๒,๙๖๕,๒๙๔,๖๕๘.๑๒ บาท แก้ไขปัญหาหนีส้นิครแูละบคุลากรทางการศกึษาโดยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

ในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�านวน ๑๐๒ เรื่อง  

ทนุทรพัย์ จ�านวน ๔๑,๗๑๓,๗๙๗.๗๒ บาท ไกล่เกลีย่ส�าเรจ็ จ�านวน ๗๘ เรือ่ง ทนุทรพัย์ จ�านวน ๒๖,๗๔๖,๓๖๖.๕๙ บาท  

และร่วมมอืกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบหนีเ้กษตรกรทีม่อียูใ่นชัน้บงัคบัคด ี

ซึง่มเีกษตรกรในชัน้บงัคบัคด ีจ�านวน ๒,๒๙๒ ราย ไกล่เกลีย่ส�าเรจ็ จ�านวน ๑๒๕ เรือ่ง ไม่ส�าเรจ็ จ�านวน ๔๗๗ เรือ่ง 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๓๒๒ เรื่อง ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ จ�านวน ๓๙๒ เรื่อง ด�าเนินการอื่น ๆ 

จ�านวน ๙๗๖ เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ จ�านวน 

๗๓,๖๒๓,๖๐๓,๕๓๒ บาท

  ๔.๓.๒ ให้ความรู ้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมให้ความรู ้ด้านกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ กฎหมายด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขั้นตอนกระบวนงานตามภารกิจ 

ของกรมบังคับคดีให้แก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑,๔๙๔ คน ให้ความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี จ�านวน ๒๔๘ คน ให้ความรู ้

กฎหมายแก ่ผู ้ประกอบการ SMEs ในหัวข ้อกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกฎหมายค�้าประกัน  

และการจ�านอง จ�านวน ๑,๓๐๘ คน จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs ในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค จ�านวน ๔,๕๘๐ คน และจัดอบรมให้ความรู ้กระบวนการขั้นตอนการบังคับคด ี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เป็นเครือข่ายบังคับคดี จ�านวน ๑๗๔ คน 

 ๔.๔ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่

คู ่ความและประชาชน เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทาง โดยเพิ่มช่องทางการเปิดให้บริการ

ข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ 

เพือ่สอบถามข้อมลูผลการขายทอดตลาด ความคบืหน้า 

ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู ้ใช้บริการ 

จ�านวน ๑๓,๕๘๙ ราย โดยเป็นกรณีสอบถามผลคดี

มากที่สุด จ�านวน ๘,๔๓๖ ราย การเปิดให้บริการ

ข้อมลูผ่านทางระบบแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

“LED PROPERTY” เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สิน

ที่ขายทอดตลาด เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จ�านวน ๔,๘๕๐ ครั้ง และการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ 

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพื่อค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า 

จ�านวน ๑,๐๘๖ ครั้ง

“ให้บริการข้อมูลความคืบหน้า

ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 

๑๑๑๑ กด ๗๙”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๔.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด

  ๔.๕.๑ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด 

ในเรอืนจำา ด�าเนนิการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน โดยมีผู้ต้องขังผ่านการทดสอบ จ�านวน 

๒,๕๕๑ คน ด�าเนินโครงการการพัฒนาจิตใจ

หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ 

จ�านวน ๙๒,๑๑๓ คน ฝึกวิชาชีพผู ้ต ้องขังหญิง 

ตามแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า มีผู้ต้องขัง

ผ่านการอบรม จ�านวน ๖,๙๑๑ คน ด�าเนินโครงการ

ก�าลังใจมีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๓๐๐ คน และจัดระบบเรือนจ�าเฉพาะทางการศึกษา มีผู้เรียน จ�านวน ๓๔๖ คน  

แบ่งเป็น สายสามัญ จ�านวน ๑๘๑ คน สายอาชีพ จ�านวน ๑๖๕ คน การบริหารความจุผู้ต้องขัง โดยการเกลี่ย

ย้ายระบายผู้ต้องขังไปยังเรือนจ�าหรือทัณฑสถานภายในเขต จ�านวน ๑๔,๔๕๓ คน ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจ�าชายไปทัณฑสถานหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมาะสม จ�านวน ๑,๑๔๒ ราย การบริหารโทษ  

ปล่อยพักการลงโทษปกติ จ�านวน ๙,๗๕๒ คน พักการลงโทษกรณีพิเศษ จ�านวน ๑,๐๙๘ คน พักการลงโทษ

เฉพาะราย จ�านวน ๑ คน ลดวันต้องโทษ จ�านวน ๒๙,๑๑๔ คน เพื่อลดความแออัดของเรือนจ�าหรือทัณฑสถาน

  ๔.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบ�าบัด

และฟื้นฟูสมรรถภาพ จ�านวน ๑๓,๔๘๘ ราย เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและจัดท�ารายงาน 

ข้อเทจ็จรงิ จ�านวน ๑๘,๙๕๗ ราย เดก็และเยาวชนในคดคีรอบครวัได้รบัการสบืเสาะและจดัท�ารายงานข้อเทจ็จรงิ 

จ�านวน ๖,๕๕๓ ราย ผู้เยาว์ได้รับการก�ากับการปกครองตามค�าสั่งศาล จ�านวน ๔,๑๓๕ ราย เด็กและเยาวชน 

ที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม จ�านวน ๑๓,๔๘๑ ราย

 ๔.๖ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น  

เพื่อให้ค�าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งได้เปิด 

ด�าเนินการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จ�านวน ๗๗ แห่ง ศูนย์ฝึกและอบรม  

จ�านวน ๑๘ แห่ง โดยมีผู ้มาขอรับบริการทั้งสิ้น ๗๐๘ ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก  

จ�านวน ๕๓๔ ราย ขอรับบริการทางโทรศัพท์ จ�านวน ๕๐ ราย และอื่น ๆ จ�านวน ๑๒๔ ราย
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382 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญแก่การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปีที่หนึ่ง  
คู ่ขนานไปกับการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย ๑๑ ข้อที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ทั้งนี้ ในการปฏิรูปได้ดำาเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น ปฏิรูปภาคเกษตร ปฏิรูปพลังงาน การปฏิรูปด้านสังคม  
เช่น ปฏริปูการศกึษา ปฏริปูระบบบรกิารสาธารณสขุ จดัทีท่ำากนิและจดัระเบยีบสงัคม การปฏริปูด้านความมัน่คง
และด้านการต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
และการจดัทำายทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี โดยบรูณาการการทำางานร่วมกนัระหว่างสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
(สปท.) คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ) หรือ “วิป ๓ ฝ่าย” คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) 
๖ คณะ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) และกระทรวงต่าง ๆ  
เพือ่นำาข้อเสนอประเดน็ปฏริปูของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศไปสูก่ารดำาเนนิการให้บงัเกดิผลเป็นรปูธรรม
และสามารถส่งต่อประเด็นปฏิรูปให้แก่รัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งเพื่อนำาไปขับเคลื่อนในระยะต่อไป

คณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิ (กขป.) ๖ คณะ ทำาหน้าทีเ่สนอแนะนโยบาย มาตรการ 

และแนวทางการดำาเนนิการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้กำากบั ดแูล และตดิตามการดำาเนนิการของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  เพือ่ให้การขบัเคลือ่นและการปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิทัง้ ๖ ด้านเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วย

คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา

คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน

คณะที่ ๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข

คณะที่ ๕ ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมลำ้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น 

วาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

คณะที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
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สภาขับเคลื่อน
การปฎิรูป
ประเทศ

คณะกรรมการ
ประสานงาน
รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และสภาขับเคลื่อน
การปฎิรูปประเทศ)

(วิป ๓ ฝ่าย)

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดำาเนินงานตาม

นโยบายรัฐบาล
(กขร.)

กระทรวง

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฎิรูป
การบริหารราชการ

แผ่นดิน (กขป.)
๖ คณะ (๖ ด้าน)

(Mr. Reform
ขับเคลื่อนแผนปฎิรูป+
ติดตาม+รายงานผล)

แผน
ปฏิรูป เสนอแนะ

ติดตาม

แผน
ปฏิรูป
พร้อม

ความเห็น
วิป ๓ ฝ่าย

 ในปีที่สองของการบริหารราชการแผ่นดิน มีข้อเสนอประเด็นปฏิรูปทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐบาล  

และที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และนำาไปสู่การขับเคลื่อนของกระทรวง 

ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ แล้ว ดังนี้
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383รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา

 ๑.๑ การปฏริปูสมัมาชพีชมุชนเพือ่ให้ชมุชนมช่ีองทางในการเชือ่มโยงเครอืข่ายในการพฒันาสมัมาชพี
ชมุชน เกดินวตักรรมการผลติเพือ่การสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชน โดยไม่ทำาลายทนุของชมุชน สงัคมเกดิสนัตสิขุ 
ลดความเหลื่อมลำ้า

 ๑.๒ การดูแลหลักประกันความมั่นคง 
ด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัด 
การดำาเนนิงานตามพระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากที่หยุดชะงักมานานกว่า ๔ ปี  
เพื่อสร้างระบบการออมให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ม ี
หลกัประกนัทางเศรษฐกจิ จำานวน ๒๕ ล้านคน รวมทัง้
พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และดูแลผู้สูงอายุ

 ๑.๓ การปฏิรูปการศึกษาโดยการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาโดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติเพื่อจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้
บุคคลรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  
มหีลกัสตูรระดบัชาตเิพือ่วจิยัพฒันาหลกัสตูรแกนกลาง 
และระดบัสถานศกึษา ให้ครสูามารถนำาไปจดัทำาหลกัสตูร 
และสื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับท้องถิ่น 
รวมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู ้ เพื่อสร ้างคนไทย 
ให้เป็นพลเมอืงด ีวนิยัเด่น การจดัการศกึษาตลอดชวีติ 
โดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างความชัดเจนและยกระดับบริการการศึกษา 
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ในส่วนของคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยการวิจัยและพัฒนาและจัดทำาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาวิกฤตผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ซึง่มแีนวโน้มลดตำา่ลง การบรหิารจดัการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ 
โดยควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัเรยีนตัง้แต่ ๒๐ คนลงมาและไม่ใช่โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีณุภาพสงู หรอือยูใ่น 
พืน้ทีพ่เิศษ ห่างไกล พืน้ทีส่งูหรอืเกาะ ให้นำานกัเรยีนไปเรยีนรวมกบัโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกนั เพือ่พฒันาการเรยีน 
การสอน และวสัด ุครภุณัฑ์ หรอืสิง่อำานวยความสะดวกอืน่ ๆ  เพือ่การพฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ให้มคีณุภาพต่อไป 
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคโดยจะให้ทุกสถานศึกษามีหลักสูตร 
ทวิภาคีอย่างน้อย ๑ สาขาภายในปี ๒๕๖๔ เปิดสาขาวิชาชีพใหม่ ๆ ที่มีความจำาเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เน้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการใช้ภาษาทีส่าม เพือ่รองรบัและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสายวชิาชพี 
ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามสาขาที่ประเทศต้องการ 
แรงงานสายวิชาชีพมีมาตรฐานการทำางานที่เป็นสากล 
และผลติคนรองรบัการขบัเคลือ่นประเทศสูป่ระเทศไทย ๔.๐ 
(Thailand 4.0) นอกจากนี ้จะเร่งแก้ปัญหาความล่าช้า 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะ 
จัดทำาร ่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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384 รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๔ การปฏริปูระบบการวจิยัเพือ่นวตักรรม 

เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืและความเข้มแขง็ในระบบวจิยั 

โดยกำาหนดให้มสีภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์  

และปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

นอกจากนี้ ได้จัดทำานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย 

ในการเชือ่มโยงและสนองตอบต่อยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน 

การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ

ของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 

๒๐ ปี จัดทำาแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดยกำาหนดเป้าหมายบุคลากรด้านการวิจัย 

จำานวน ๘๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๗๙ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิรูป 

ระบบวิจัยของประเทศที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและทุกระดับของหน่วยงาน 

ในระบบวิจัย

๒. ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน

 ๒.๑ การปฏริปูเศรษฐกจิดจิทิลั ได้ประกาศใช้ 

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสั งคม และได ้ เสนอร ่ า งพระราชบัญญัติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

เพื่อจัดตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อกำากับดูแล

โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด ้วยนวัตกรรม 

(Thailand 4.0) และปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)  

โดยการนำาภูมิปัญญา วัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมาผนวกกับ 

เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญา รวมทั้งปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยปรับแนวคิดจากประเทศที่รับจ้างผลิตสินค้า 

เป็นการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจบนฐานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ 

จุลินทรีย์) มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง และปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) 

เพือ่สร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของคนทกุระดบัในสงัคมอย่างองค์รวมโดยพฒันาเศรษฐกจิในมมุทีส่ร้างสรรค์ควบคู ่

ไปกับการพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ การสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยจัดทำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวมทัง้ปฏริปูการเงนิฐานรากโดยเตรยีมเสนอกฎหมายว่าด้วยสถาบนัการเงนิ 

ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมลำ้าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนในระดับฐานราก



การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

385รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๒ ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ 

และการคลงัภาครฐัซึง่ครอบคลมุการสร้างวนิยัการคลงั  

ได้เตรยีมเสนอกฎหมายว่าด้วยการเงนิของรฐั การปฏริปู 

กระบวนการงบประมาณที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงพื้นที่

และการมส่ีวนร่วมของประชาชน การคลงัท้องถิน่ทีมุ่ง่ให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารการจัดเก็บ 

ภาษี เองได ้มากขึ้ นและเพิ่ มขีดความสามารถ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบรหิารงานคลงั  

โดยคณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัิ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ได้จัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป

ภาครฐั นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิและแผนหลกัอืน่ ๆ  โดยจดัทำากรอบงบประมาณรายรบัและรายจ่ายล่วงหน้า 

ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดทำาคำาขอตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ ๑) ภารกิจพื้นฐาน (Function) ๒) ภารกิจยุทธศาสตร์ 

นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏริปูภาครฐั งบประมาณบรูณาการ (Agenda) ๓) ภารกจิพืน้ที ่ท้องถิน่ ภมูภิาค จงัหวดั 

กลุ่มจังหวัด (Area) ๔) งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น หรืองบภัยพิบัติ หรือเร่งด่วน 

และ ๕) รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย

 ๒.๓ การปฏริปูโครงสร้างภาษเีพือ่แก้ไขปัญหา

เชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษ ี

ในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของผูป้ระกอบการในประเทศ ลดความเหลือ่มลำา้ทางสงัคม  

เพิ่มการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน  

และเพือ่รกัษาเสถยีรภาพและวนิยัทางการคลงั โดยเสนอ 

ร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. .... 

เพื่อปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำารุงท้องที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะนำาไปใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน 

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ร่างพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ 

พ.ศ. .... ได้รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา 

กฎหมายว่าด้วยยาสบู กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ กฎหมายว่าด้วยการจดัสรรเงนิภาษสีรรพสามติ 

และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันและได้ปรับปรุงกฎหมาย 

ดงักล่าว อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและร่างพระราชบญัญตัศิลุกากร 

พ.ศ. .... เพือ่รวบรวมพระราชบญัญตัศิลุกากรทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัทกุฉบบัเข้าไว้ด้วยกนัเป็นฉบบัเดยีวและ 

ปรบัปรงุแก้ไขให้มมีาตรฐานสากลเพือ่เพิม่ขดีความสามารถและศกัยภาพทางการค้าให้แก่ผูป้ระกอบการ ลดอตัรา 

การจ่ายเงินรางวัล กำาหนดเพดานเงินสินบน เพิ่มเติมอำานาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ เขตไหล่ทวีป  

และเขตทะเลหลวง เพือ่ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยอยูร่ะหว่าง

การตรวจพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งกำาหนดมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับ 

เงินส่วนแบ่งกำาไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๒.๔ การปฏิรูปพลังงาน โดยปฏิรูปบทบาท 

หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

โดยจัดทำาร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. .... และผลักดันการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ 

ข้อบญัญตัเิกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลงังาน (Building 

Energy Code: BEC) จัดทำาแผนบูรณาการพลังงาน

ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) โดยเชื่อมโยงข้อมูล

แผนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า พลังงานทดแทน 

อนุรักษ์ ก๊าซธรรมชาติ และนำ้ามัน ซึ่งนำาไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน โดยรักษาระดับการผลิตสำารองไฟฟ้า 

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๑๕ ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติสำาหรับการผลิตไฟฟ้า เพิ่มการกระจายเชื้อเพลิงจากพลังงาน

ทดแทนและถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ทั้งนี้ ได้กำาหนดเป้าหมายในปี ๒๕๗๙ ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน 

ทั้งจากไฟฟ้า ความร้อน และภาคขนส่งเป็น ร้อยละ ๓ และลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ ๓๐ 

 ๒.๕ การปฏริปูระบบความปลอดภยัทางถนน 

เพือ่ลดจำานวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน ปรบัปรงุ

กลไกที่ทำาให้เกิดระบบการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย 

โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ เช่น กฎหมายความปลอดภัย

ทางถนน การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนน 

ถนนปลอดภัย รถยนต์ปลอดภัย และในระยะยาว 

จะเสนอให้มีการจัดตั้งศาลจราจร และกำาหนดวิธี

พิจารณาคดีจราจรโดยตรงเพื่อให้กระบวนการในการพิจารณากระชับและรวดเร็ว การสร้างคนรุ ่นใหม่ 

ให้มีพฤติกรรมปลอดภัย การมีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

๓. ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์

 ๓.๑ การปฏริปูระบบราชการ

  ๓.๑.๑ ปฏิ รูปตำ ารวจ  โดยสร ้ า ง

ความเป็นอิสระในการบริหารงานของตำารวจจาก

การแทรกแซงทางการเมือง วางแนวทางมาตรฐาน 

การแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการตำารวจ และพฒันาระบบ

งานบรกิารประชาชนในการรบัแจ้งความและสอบสวน

  ๓.๑.๒ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

ประสทิธภิาพระบบราชการโดยเตรยีมเสนอกฎหมาย

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ ส่งเสรมิการเปิดเผยข้อมลูโดยเตรยีมเสนอกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารสาธารณะ ปรบัปรงุ

การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐัโดยมุง่เน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุเพือ่ให้เกดิ 

ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปฏิรูปโครสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

และปฏิรูปองค์การมหาชนโดยเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ตลอดจนปฏิรูปการบริหาร 

งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

 ๓.๒ การปฏริปูกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วกบัฝ่ายบรหิาร โดยวางระเบียบปฏิบัติใหม่ในบางเรื่องให้ชัดเจน 

ประมวลวิธีปฏิบัติในการยกร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การหารือ 

ขอความเหน็ร่างกฎหมาย การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน การเผยแพร่และให้ความรูท้างกฎหมาย 

รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รวม ๑๐ ประการ 

นอกจากนี้ ได้กำาหนดแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน  

และการปฏริปูประเทศ (เดอืนตลุาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐) และกำาหนดให้มกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสม 

ของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๓.๓ การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม โดยเร่งรัดนำาคดีที่คั่งค้างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก้ไขปัญหา

ด้านวิธีพิจารณาคดีให้รวดเร็วขึ้น โดยแก้ไขให้มีการโอนคดีได้ การให้คดีแพ่งสิ้นสุดในศาลอุทธรณ์ การจัดตั้ง 

แผนกคดีค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งประกาศใช ้

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับกองทุนยุติธรรมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อเป็น 

แหล่งเงินทุนสำาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา

หรือจำาเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

 ๓.๔ การปฏริปูหน่วยงานทีม่อีำานาจหน้าที่

ในการกำากับดูแลสื่อออนไลน์ และปฏิรูปช่องทาง 

การประสานงานกบัผูใ้ห้บรกิารสือ่ออนไลน์ทีอ่ยูใ่นประเทศ 

และต่างประเทศ การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมาธกิาร 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๓.๕ การปฏิรูปความรับผิดต่อความชำารุด

บกพร่องของสนิค้า โดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้า เพื่อคุ้มครอง 

ความสจุรติในสญัญาซือ้ขายในกรณสีนิค้าทีท่ำาการซือ้ขายเกดิชำารดุบกพร่อง และการจดัการสนิค้าทีไ่ม่ปลอดภยั 

โดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค เพื่อให้มี 

ข้อกำาหนดทั่วไปว่าสินค้าที่ปลอดภัยเท่านั้นที่จะนำาออกวางตลาดได้

๔. ด้านสาธารณสุข

 ๔.๑ การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขโดยสร ้างความเข ้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ 

ในระดับฐานรากและระบบบริการปฐมภูมิให้เป็นรูปแบบ Primary Care Cluster เน้นการบริการทุกคน  ทุกที่ 

ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีทีมหมอครอบครัว จำานวน ๖,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ 

ในปี ๒๕๖๙ จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ ๒๐ ปี เพื่อนำาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ 

ซึ่งในปี ๒๕๗๓ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑ ใน ๔  

ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้  ได ้ตั้งเป ้าหมายให ้

“ประชาชนสขุภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสขุ ระบบสขุภาพ

ยั่งยืน” นอกจากนี้ จะปฏิรูปการแพทย์แผนไทย 

และระบบยาสมนุไพรแห่งชาต ิโดยเตรยีมเสนอกฎหมาย 

ว่าด้วยผลติภณัฑ์สมนุไพร และเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 

การคุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย 

รวมทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล

 ๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเพิ่มแหล่งทุนเพื่อการสร้างสุขภาพป้องกันโรค 

ของประเทศเป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี ๒๕๖๐ และให้ทุกหน่วยงาน 

ภาครัฐพิจารณาผลกระทบด้านสุขภาพภายใต้แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้ง 

ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม 

ที่มีปริมาณนำ้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ

 ๔.๓ การอภบิาลระบบสขุภาพ โดยพจิารณา

จัดตั้งสำานักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศ

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยกรณีส่งตัวรักษา

ที่หน่วยบริการอื่น กำาหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาล

นำาร่องเขตละ ๑ จังหวัดมีระบบระเบียนสุขภาพ 

ส่วนบุคคล

 ๔.๔ การคลังและหลักประกันสุขภาพ  

โดยกำาหนดราคากลางในการจ่ายชดเชยการให้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน และจัดบริการระบบสำารองเตียง 

เพือ่ส่งต่อผูป่้วยระยะวกิฤต รวมทัง้พฒันาระบบ National 

Clearing House และเตรียมเสนอร่างกฎหมาย 

เพื่อความกลมกลืนแห่งชาติ

๕. ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด�าเนินการ 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

 ๕.๑ การปฏิรูปการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกำาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู ่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย  

โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค 



การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

389รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

สาธารณูปการที่จำาเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ 

ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมคลอง 

(คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร) จำานวน 

๘,๕๐๖ ครัวเรือน และโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง 

ด้วยการจัดสร้างที่อยู ่อาศัยใหม่รองรับผู ้อาศัยเดิม 

และผู้อาศัยใหม่รวม ๒๐,๒๙๒ หน่วย

 ๕.๒ การปฏิรูปด้านเกษตร โดยลดต้นทุน 

การผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

เพือ่สร้างโอกาสในการแข่งขนัตามเป้าหมายของประเทศ 

ไปสูค่วาม “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ตามแนวทางประชารฐั 

ด ้วยการจัดตั้งศูนย ์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตร 

เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ส่งเสริมให้เกษตรกร

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ให้เหมาะสม 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า

เกษตร รวมทัง้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทีด่นิทำากนิ การสญูเสยีสทิธใินทีด่นิ การบกุรกุทีด่นิของรฐัและเอกชน 

โดยผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินและจัดทำาร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

 ๕.๓ การปฏิรูประบบบริหารทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จดัระเบยีบการใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยเตรียม

เสนอกฎหมายว่าด้วยป่าชมุชน พฒันากลไกการบรหิาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยผลักดัน 

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

ทรพัยากรนำา้ พ.ศ. .... ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิปฏริปูการบรหิารจดัการแหล่งนำา้ชมุชน 

ทั่วประเทศและเตรียมพิจารณาแก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนำ้าแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ บริหารจัดการนำ้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙  

โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละประมาณ ๓ แสนไร่ ซึ่งคาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 

จำานวน ๘.๗ ล้านไร่ รวมพืน้ทีช่ลประทานปี ๒๕๖๙ ประมาณ ๓๙ ล้านไร่ หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ ๒๖ รวมทัง้ปฏริปูระบบ 

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

๖. ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา

 ๖.๑ ด้านการท่องเทีย่ว กำาหนดยทุธศาสตร์

ให ้ไทยเป ็นศูนย ์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย สมดุล และยั่งยืน และให้การท่องเที่ยว 

เป็นอตุสาหกรรมหลกัทีส่ร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมทัง้

ขับเคลื่อนการดำาเนินการในเรื่องสำาคัญ เช่น การจัดตั้ง 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การประกาศ 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ เขต ได้แก่ เขตอารยธรรม

ล้านนา เขตทะเลตะวันออก เขตอารยธรรมอีสานใต้ 

เขตฝั่งทะเลตะวันตก และเขตอันดามัน และพัฒนา

เส้นทางท่องเที่ยว “ฮาลาล”

 ๖.๒ ด้านวัฒนธรรม กำาหนดยุทธศาสตร์ 

ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

และสมานฉนัท์ มรีายได้และความมัง่คัง่จากการสร้างสรรค์

ทางวัฒนธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รวมทั้งขับเคลื่อน 

การดำาเนนิการในเรือ่งสำาคญั เช่น จดัตัง้ศนูย์วฒันธรรม 

อาเซยีน ปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวดีทิศัน์ 

และจัดทำายุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

และภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 

ทางวฒันธรรม โดยเตรยีมเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ และเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 ๖.๓ ด้านการกีฬา จัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) โดยเตรียมเสนอ

กฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กำาหนด

ยุทธศาสตร์ให้นักกีฬาไทยมีความเป็นเลิศด้านกีฬา 

ในเอเชียและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ส่งเสริม 

ให้คนไทยมีสุขภาพดี มีวินัย มีความสามัคคี และ 

มคีวามภาคภมูใิจในชาต ิรวมทัง้ขบัเคลือ่นการดำาเนนิการ 

ในเรื่องสำาคัญ เช่น การจัดทำาแผนพัฒนาการกีฬา 

แห่งชาต ิฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จดัทำาแผนบรูณาการการกฬีา และจดัตัง้มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ 

และสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดการเรียนการสอน 

ภายในปี ๒๕๖๐
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 สถานการณ์ก่อนรัฐบาลเข้าบริหารประเทศ ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์วิกฤตทางความคิดเห็น 

และความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย กลไกในการทำางานของรัฐทั้งฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการในขณะนั้นหยุดชะงัก ไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างปกติ และไม่สามารถ 

คลี่คลายสถานการณ์ได้ กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความขัดแย้ง ตึงเครียด มีการใช้ความรุนแรง  

เกดิความแตกแยกในทกุระดบัตัง้แต่ในครอบครวั ท้องถิน่ ชมุชน พรรคการเมอืงไม่สามารถหาเสยีงได้ในบางพืน้ที่ 

ไม่สามารถจดัการเลอืกตัง้ได้ในบางพืน้ที ่ประชาชนไม่ยอมรบัฝ่ายบรหิาร ขาดอำานาจในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

จนเกือบนำาพาประเทศไทยเข้าสู่ภาวะรัฐล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

 ช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ร่วมกันดำาเนินการฟื้นฟู 

ให้กลไกการทำางานของประเทศทีห่ยดุชะงกั ได้เริม่ขบัเคลือ่นการทำางานบนพืน้ฐานการยอมรบัจากทกุฝ่ายเพือ่นำา

ความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปัญหาที่คั่งค้างสะสม ทำาให้เกิด

การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยยดึหลกันติริฐั นติธิรรม สร้างบรรยากาศสนบัสนนุกระบวนการ

ปฏิรูปและการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งดำาเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลด

ความขดัแย้งและป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งขึน้ใหม่ ด้วยการให้ประชาชนทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมในการแสดง 

ความคดิเหน็ สร้างความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

และความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ  

ในสังคมที่มีต่อการปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ รวมตลอดถึงการออกกฎหมายที่มุ ่งเน้น 

การลดความเหลือ่มลำา้ในสงัคม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และปรบัปรงุการบรหิารราชการ

ให้มีประสิทธิภาพ

 จากการดำาเนินการของรัฐบาลในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบปีที่ ๒ ความขัดแย้ง 

ในสังคมลดลง สังคมไทยมีความสงบสุขมากขึ้น ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคค ี

นานาประเทศมีความเชื่อมั่นซึ่งสะท้อนได้จากบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

เหล่านีส้บืเนือ่งมาจากทีร่ฐับาลมุง่มัน่ขบัเคลือ่นการดำาเนนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉนัท์อย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ประเทศไทยบนพืน้ฐานการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ซึง่จะเป็นปัจจยัสำาคญั

ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในระดับนโยบาย 

ได้กำาหนดกรอบนโยบายความมัน่คงแห่งชาตใินการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉนัท์ในชาติ  

ส่วนในระดับปฏิบัติเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่โดยบูรณาการการดำาเนินการระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย กับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) ทั้งนี้ ได้ยึดแนวทางตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

(เรื่อง รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

ซึ่งมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. การสร้างความเข้าใจร่วมของสังคมต่อเหตุความขัดแย้ง

 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญแก่การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ทราบถึง 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด อำาเภอ ท้องถิ่น ซึ่งม ี

การดำาเนินการดังนี้

 ๑.๑ การจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง

สมานฉนัท์โดยผ่านกลไกระดบัจงัหวดั อำาเภอ ท้องถิน่

โดย ๑) ชีแ้จงทำาความเข้าใจการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ  

จำานวน ๘๐,๙๔๔ ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

จำานวน ๑๐,๓๖๖,๓๘๖ คน ๒) จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง 

บรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี

สมานฉันท ์ ในพื้ นที่  โดยการจัดงานประเพณี  

จัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 

จำานวน ๙๑,๙๓๗ ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

จำานวน ๑๒,๗๔๓,๔๐๖ คน ๓) แก ้ ไขป ัญหา 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จำานวน ๗,๙๒๗ เรื่อง 

ประชาชนได้รบัการแก้ไขปัญหา จำานวน ๔๗๒,๔๖๐ คน 

เช่น ปัญหาความเดอืดร้อนเรือ่งทีด่นิทำากนิ สาธารณปูโภค 

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๒ ศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปู 

อำาเภอจัดชุดปฏิบัติการประจำาตำาบลไปชี้แจง 

ประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ

ปัญหาภัยแล้งและปัญหาพืชเศรษฐกิจราคาตกตำ่าซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างด ี

 ๑.๓ การประชาสมัพนัธ์ผลการดำาเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลทัง้ ๑๑ ด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 

ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ที่แพร่หลาย

ในท้องถิ่น ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทำาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

 ๑.๔ การชีแ้จง ทำาความเข้าใจ รวมถงึสร้าง

การรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน 

ในเรือ่งต่าง ๆ  เพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง โดยเฉพาะ 

ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึง 

การประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนออกมาใช ้สิทธ ิ

ในการออกเสียงประชามติร ่างรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย ซึ่ งมีผู ้มาออกเสียง จำานวน 

๒๙,๗๔๐,๖๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔ ของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๑.๕ การสร้างความเข้าใจแก่ต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โดยได้มีการพบปะพูดคุย 

บรรยายสรปุ ให้ข้อมลูสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ประเทศต่าง ๆ  ได้ทราบและเข้าใจเกีย่วกบั Road Map 

ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  

สรปุร่างรฐัธรรมนญูและการลงประชามต ิการเจรจา ชีแ้จง ให้ข้อมลูทีถ่กูต้องเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาทีต่่างประเทศ 

แสดงความห่วงกงัวลหรอืสนใจ เช่น การแก้ไขปัญหาการทำาประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ 

(Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) การค้ามนุษย์ การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือน 

ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil 

Aviation Organization: ICAO) การท่องเที่ยว การผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงแล้วกว่า ๑๐ ประเทศ ติดตาม

และประมวลทิศทางการนำาเสนอของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในระดับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ ระดับภาคประชาชนและประชาสังคม

 ๑.๖ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดำารงธรรมทั่วประเทศ  

จำานวน ๒,๘๘๖,๔๖๙ เรือ่ง แก้ไขแล้วเสรจ็ จำานวน ๒,๘๕๒,๕๒๓ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ อยูร่ะหว่างดำาเนนิการ 

จำานวน ๓๓,๙๔๖ เรื่อง โดยแยกตามประเภทการให้บริการ ดังนี้ 

๒. การอ�านวยความยุติธรรม การส�านึกรับผิด และการให้อภัย

 รฐับาลได้นำากระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกมาปรบัใช้เป็นอกีหนทางทีช่่วยลดความเข้มข้นของความขดัแย้ง 

ทางการเมืองลง เป็นผลดีต่อการลดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานสามารถ

สนับสนุนการป้องกันการละเมิดสิทธิหรือการกระทำาที่ไม่สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนได้โดยอาศัย

กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓. การเยียวยา ดูแล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง

 การดำาเนินการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ทางการเมืองภายใต้คณะกรรมการอำานวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการดำาเนินการดังนี้

 ๓.๑ การกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน จำานวน ๘๖๒ ราย  

รวมถงึการช่วยเหลอืเป็นเงนิยงัชพีรายเดอืนและเงนิทนุการศกึษารายปีให้แก่บตุรของผูเ้สยีชวีติและผูท้พุพลภาพ 

แก้ไขแล้วเสร็จ (เรื่อง)
อยู่ระหว่างดำาเนินการ (เรื่อง)

ร้องเรียน
ร้องทุกข์

บริการ
เบ็ดเสร็จ

บริการ
ส่งต่อ

บริการ
ข้อมูล

บริการ
ให้คำาปรึกษา

หนี้
นอกระบบ

หน่วย
เคลื่อนที่

เร็ว

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

๒๕,๒๐๓ ๗,๓๒๘ ๗๗๑

๓,๕๖๖

๕,๓๗๗

๕,๓๗๐๑๑๕,๑๕๐ ๕๖,๖๑๒ ๖๐,๗๕๗๓๙๑,๔๒๒

๐ ๐๖๔๔

๒,๑๒๓,๒๑๒

ร้อยละ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ที่กำาลังศึกษาอยู่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น  

จำานวน ๑๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 

 ๓.๒ การช่วยเหลอืเยยีวยาด้านการเงนิ โดย 

ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

จำานวน ๑๒๕ ราย เป็นเงินประมาณ ๑๓.๙ ล้านบาท

 ๓.๓ การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ได้เสนอแนะให้มี

การปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิต 

และร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธ ิ

ทางการเมืองกรณีผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความรนุแรงทางการเมอืงปี ๒๕๕๓ โดยให้กระทรวงยตุธิรรมศกึษาการจดัให้มกีฎหมายกลางในระดบัพระราชบญัญตัิ

เพื่อรองรับกระบวนการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการชุมชนทางการเมือง และให้สำานักงานปลัดสำานัก 

นายกรฐัมนตรยีกร่างระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรเีพือ่ใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบฯ ไปพลางก่อน

๔. การสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน

 ๔.๑ การกำาหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง  

และความสมานฉนัท์ในชาต ิประกอบด้วย แนวนโยบาย ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ปฏริปูกลไกการบรหิารประเทศทกุระดบั  

๒) สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ๓) แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน  

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรักความภูมิใจ 

ในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และ ๕) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วน

 ๔.๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ขับเคลื่อนการสร้าง 

ความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการประชุมระดับอำาเภอและการประชุม 

กำานนัผูใ้หญ่บ้านเป็นประจำาทกุเดอืน เพือ่ให้การดำาเนนิการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาตเิป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกำาหนดให้มีการจัดประชุมหรือเวทีแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู ้เพือ่ระดมความคดิเหน็แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ในหมูบ้่าน จำานวน ๘๗๘ อำาเภอ อำาเภอละ 

๕ ครั้งต่อเดือน และไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาทุกอำาเภอได้จัดกิจกรรมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำาหนด หมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขและรอยยิ้มให้แก่คนในหมู่บ้านหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง 

ความสามัคคีปรองดองของหมู่บ้าน นำาหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในหมูบ้่าน และขบัเคลือ่น 

การสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

 ๔.๓ การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม  

โดยการใช้หน่วยงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองร่วมกัน 

ดำาเนนิงานในรปูแบบการเสรมิสร้างสงัคมพหวุฒันธรรม 

ระดบัตำาบลภายใต้แนวคดิ “ปรบัทกุข์  ผกูมติร ร่วมคดิ ร่วมทำา” 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยให้ความสำาคัญแก่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสร้างสภาวะที่พร้อมและเอื้อต่อการแสวงหา

ทางออกจากความขัดแย้งบนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง  

รวมทั้งดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำาปี ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม 

สร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำาและสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อความ

ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ 

ควบคู่ไปกบัการปลกุจติสำานกึ สร้างค่านยิมประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลแก่ประชาชนทกุกลุม่ โดยจดักจิกรรม  

จำานวน ๖ ครั้ง ณ จังหวัดกำาแพงเพชร สุราษฎร์ธานี นครพนม เชียงใหม่ อุบลราชธานี และลพบุรี มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำานวน ๗,๒๘๖ คน

 ๔.๔ การดำาเนินโครงการคนไทยหัวใจ

เดียวกันและการช่วยเหลือประชาชน โดยศูนย์

ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำานวยการ

รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (ศปป.กอ.รมน.) 

ได้ดำาเนนิงานช่วยเหลอืประชาชนทัง้ในด้านการพฒันา 

แหล่งนำา้ การบรรเทาปัญหาภยัแล้ง การศกึษาและอาชพี 

การซ่อมแซมถนนและสิง่สาธารณประโยชน์ ครอบคลมุ

พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๑-๔ รวม ๖๐๕ โครงการ 

จำาแนกเป็น

ประเภทโครงการ จำานวน (โครงการ)

โครงการด้านการพัฒนาแหล่งนำ้าและแก้ปัญหาภัยแล้ง เช่น สร้างและปรับปรุงฝายชะลอนำ้า 
ถังเก็บนำ้า ระบบประปา บ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง

๓๑๗

โครงการด้านการศึกษาและอาชีพ ๑๖

โครงการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ๒๗๒

รวม ๖๐๕

 นอกจากนี ้ได้มตีรวจเยีย่มและตดิตามการดำาเนนิโครงการ ทำาให้ทราบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจ และ

ความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้น

 

๕. มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

 ๕.๑ มาตรการในเชิงนโยบาย

  ในภาวะทีส่งัคมไทยมคีวามเปราะบางอย่างยิง่ รฐับาลได้ตระหนกัถงึความละเอยีดอ่อนในการสร้าง

ความสมดลุของสงัคม ระหว่างการป้องกนัมใิห้มกีารใช้ความรนุแรงในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งกบัการละเมดิ

สิทธิมนุษยชน และการแสดงออกทางการเมือง รัฐบาลจึงได้มีการดำาเนินการดังนี้

  ๕.๑.๑ ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่ยังคงไว้ซึ่งคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗ เนื่องจากมีความจำาเป็นต้องใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

  ๕.๑.๒ เชิญกลุ ่มแกนนำาที่ยังมีแนวคิดที่ไม ่ถูกต้องหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

หรือมีการปลุกระดมมาเพื่อชี้แจงเหตุผลและปรับทัศนคติ โดยถือเป็นมาตรการสำาคัญที่รัฐบาลดำาเนินการ 

อย่างระมัดระวัง โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องแก้ไขที่แนวคิดของประชาชนและแกนนำา

ให้มีความคิดร่วมที่จะทำาเพื่อประเทศชาติส่วนรวม ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่

  ๕.๑.๓ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะนำาไปสู่การชุมนุมทางการเมือง ได้กำาหนดนโยบาย

ในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนและผู้เกี่ยวข้องให้ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อสถานการณ์ 

อย่างรอบคอบ เน้นการเจรจาตามหลกัสากล เฝ้าระวงัสถานการณ์ ระมดัระวงัและหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าระหว่าง

ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด 

  ๕.๑.๔ ประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาต ิฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

โดยมแีนวคดิและทศิทางการประชาสมัพนัธ์ทีมุ่ง่สร้างภมูคิุม้กนัในมติต่ิาง ๆ  เพือ่ให้การประชาสมัพนัธ์เป็นเครือ่งมอื 

ในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

นโยบายรัฐบาล ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และทิศทาง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ความสำาคญัแก่การประชาสมัพนัธ์

สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนไทยทกุภาคส่วนในสงัคมตัง้แต่ระดบัปัจเจก ครอบครวั ชมุชน และประเทศ 

ฟ้ืนฟรูะเบยีบสงัคมและสร้างความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มุง่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู ้เข้าใจ และให้ความร่วมมอื 

กับรัฐบาลในการบริหารประเทศ เตรียมพร้อมให้ประชาชนมีความเท่าทันต่อข่าวสารในภาวะวิกฤต 

สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ 

 ๕.๒ มาตรการป้องกันในระดับพื้นที่

  ๕.๒.๑ ให้ทุกอำาเภอเตรียมความพร้อมกรณีมีการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจตกตำ่า เช่น ยางพารา มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าว สับปะรด และปาล์มนำ้ามัน 

โดยให้ชี้แจงทำาความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปลูกพืชทดแทนหรือเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งนำาภาคประชาชนที่ประสบผลสำาเร็จในการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน 

การปลูกข้าวมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นต้นแบบด้านอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  ๕.๒.๒ ให้ทกุอำาเภอตดิตามความเคลือ่นไหวของมวลชนผูท้ีอ้่างว่าได้รบัความเดอืดร้อนจากปัญหา

ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ๕.๒.๓ ชี้แจง ทำาความเข้าใจ รวมถึงสร้างการรับรู ้ประเด็น เรื่อง การยกร่างรัฐธรรมนูญ

ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจ 

และติดตาม ทำาให้ประชาชนมีความเข้าใจ และกลุ่มเห็นต่างหรือกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ไม่สามารถนำาไป 

ขยายผลชี้นำาประชาชนได้

 จากการดำาเนินงานของรัฐบาลเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา  

ส่งผลให้สังคมไทยสงบสุข เรียบร้อย การละเมิดสิทธิในชีวิตประจำาวันของผู้อื่นน้อยลง ประชาชนมีความเข้าใจ

และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลมากขึ้น สะท้อนจากการที่ประชาชนลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ และทำาให ้

นานาประเทศเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยดขีึน้ นกัท่องเทีย่วมัน่ใจและเดนิทางมายงัประเทศไทย ความสมัพนัธ์ 

และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเดินหน้าและขยายตัว ภาคเอกชนต่างประเทศมั่นใจ 

โดยมคีณะนกัธรุกจิชัน้นำาจากต่างประเทศมาเยอืนประเทศไทย และประเทศไทยได้รบัคำาชืน่ชมเกีย่วกบัการดำาเนนิการ 

ด้านสทิธมินษุยชนในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ การคุม้ครองสตร ีเดก็ คนพกิาร แผนสทิธมินษุยชน 

ฉบับที่ ๓ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของรัฐบาล และทำาให้ประเทศไทย 

ไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่สหรัฐอเมริกาห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน



การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

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

๖. การขับเคลื่อนในห้วงต่อไป

 การขับเคลื่อนห้วงต่อไปจะให้ความสำาคัญในการสร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป  

และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะดำาเนินการเพื่อให้เกิดพัฒนาการในการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม  

และจะดำา เนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ จะประกาศใช ้ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  

รวมทั้งดำาเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิด 

ความขัดแย้งขึ้นใหม่ โดยยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ 

การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ตามสถานการณ์ และประชาสมัพนัธ์ทำาความเข้าใจแก่ประชาชนในประเดน็

ขัดแย้งที่สำาคัญ การจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม เน้นการให้ประชาชน

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมมา 

อย่างยาวนานและการเสริมสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนนั้นจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม การดำาเนินการ 

ของภาครัฐในระยะต่อไปจะได้สนับสนุนการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมการสร้างสภาวะ

ของการอยูร่่วมกนัให้มากขึน้เพือ่ป้องกนัมใิห้ความขดัแย้งขยายผลไปในวงกว้างและเป็นการสร้างความปรองดอง

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป



ภาคผนวก
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑ การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

-

นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๘๖ ก 
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก 
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติกำาลังพลสำารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒  
ตอน ๑๒๗ ก  
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๗ ก  
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๕ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๓๓ ก
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(การแก้ไขมาตรา ๑๒ ความตกลงเกี่ยวกับ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๗ ก 
วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

หมายเหตุ :  ขั้นตอนการดำาเนินการ
๑ อยู่ระหว่างการดำาเนินงานของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
๓ อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖ บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๘ อยู่ระหว่างการดำาเนินการของสำานักราชเลขาธิการ

รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๗ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๕ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๙ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. ....

๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ....

๔

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การทำาให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. .... 

๗
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓๔ ก
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน
การออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม 
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๒ ก 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๔ พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๘ ก
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๖ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๗ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๔๖ ก 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ๒

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

๔

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....

๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

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

๗

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ๗

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑ พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๗ ก 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๑๙ ก 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๓๓ ก 
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๔๙ ก 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๕๓ ก 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๕๓ ก 
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๕๗ ก 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

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

๑

๙ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... ๒

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู้ พ.ศ. ....

๓
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๗

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... ๘

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๓๐ ก 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๓๐ ก 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓  
ตอน ๔๔ ก 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ๑

๕ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ๑

๖ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒

๗ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... ๓

๙ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... ๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำาหรับทารก 
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....

๕

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
พ.ศ. ....

๗

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๑ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๘๙ ก 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๒ ก 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๑ ก 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๔ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๑ ก 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๕ พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๕ ก 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๖ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๗ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๑๐ ก 
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗ ก 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๑๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๗ ก 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๒๑ ก 
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๔ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำาหนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๒๓ ก 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๖ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
ในท้องที่อำาเภอบางบัวทอง อำาเภอบางใหญ่ อำาเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๘ ก 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๗ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๘ ก 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๘ พระราชบัญญัติให้อำานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๔๔ ก 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙



407รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๑๙ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๔๖ ก 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๐ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๕๕ ก 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗๑ ก 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒ พระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗๖ ก 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๐ ก 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๔ ก 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๕ ก 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

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

๑

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

๑

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒

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

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

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

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

๒

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(กำาหนดบทความผิดสำาหรับผู้ว่าจ้าง)

๒

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
อายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำาทาง อัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำาทางท้ายพระราชบัญญัติ และการ
ระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการชั่วคราว)

๒

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

๒

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๓

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

๓

๓๘ ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๔

๓๙ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ยกเลิกการกำาหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
และผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งต้องขออนุญาต) 

๔

๔๐ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๔

๔๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๔๒ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๔

๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๔

๔๔ ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. .... ๔

๔๕ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๔

๔๖ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

๔

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

๔

๔๘ ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๔

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

๔
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๕๐ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำาหนดบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๔

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

๔

๕๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

๔

๕๕ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๖ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๔

๕๗ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำาเภอบางพลี อำาเภอเมืองสมุทรปราการ  
และอำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๔

๕๘ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำาเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด 
เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๔

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

๔

๖๐ ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการกำาหนดความผิดกรณีบริษัทไม่โฆษณา
หรือไม่ส่งคำาบอกกล่าว)

๔

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

๔

๖๒ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๖๓ ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. ....  ๔

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

๔

๖๕ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๖๖ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๖๗ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ....

๔

๖๘ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๖๙ ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ....   ๕

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

๖

๗๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสามารถนำาข้อมูลของลูกค้าตนที่ได้จาก
บริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้ในการจัดทำาแบบจำาลองด้านเครดิต)

๗

๗๒ ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... (การจัดตั้งกองทุนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

๗

๗๓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ๗

๗๔ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ๗

๗๕ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๖ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๗๗ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๗๘ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....  
(กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ 
ในการออกหลักทรัพย์)

๘

๗๙ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสำานักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาต ิ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๑๓ ก
วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสำานักเลขานุการองค์กร
สำารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม

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

๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ....

๒

๔ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... ๔

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑ พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๔ ก
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓

๔ ร่างพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. .... ๓

๕ ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ 
เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนำ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....

๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....

๔

๗ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ๔

๘ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
นำ้ามัน  พ.ศ. ....  

๖

๙ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... ๖

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

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

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๒ ก
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๕ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กำาหนดรองรับสถานะของสำานักงาน ป.ป.ท.)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๘ ก 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๖๐ ก
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๗ พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำารงตำาแหน่ง
ระดับสูง เรื่องที่ ๑๕๕-๑๖๑)

๒

๙ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน ์
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ 
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ๓

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

๓

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

๕

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัต ิ
เรื่องการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล)

๖

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๗

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษ ี
ตามข้อเสนอ FATF)

๗

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง  
การส่งคำาคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำาคู่ความ 
ไปยังต่างประเทศ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๘ ก 
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒ พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๙๘ ก 
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๒ ก
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๕ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๘ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ ์
การอุทธรณ์และฎีกา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๒ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้อำานาจประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๐ ก 
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอน ๑๒๗ ก 
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๑๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๖ ก
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

๑๕ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดำารงตำาแหน่ง 
ผู้พิพากษาสมทบ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๑๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๒๓ ก 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๗ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอการกำาหนดโทษ 
และรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๑ ก 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

๑๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๔ ก 
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

๑๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
มีอำานาจเพิ่มขึ้น)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๓๖ ก  
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

๒๐ พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗๑ ก 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพผู้เสียหายให้ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทน)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๗๔ ก  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๒๓ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๖ ก 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๘ ก 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [(๑) เพิ่มตำาแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
(๒) การกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และ
การแก้ไขปรับปรุงอำานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
(ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) (๓) เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงอำานาจในการเปลี่ยนแปลงเขตอำานาจศาลปกครอง
ชั้นต้น และประกาศเปิดทำาการศาลปกครองในภูมิภาค และการกำาหนด
ให้เงินในคดีที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลปกครองหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ตกเป็นของแผ่นดิน และ (๔) วาระการดำารงตำาแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและวินัยตุลาการศาลปกครอง]

๓

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๓

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ๓

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน 
ของเจ้าพนักงานตำารวจ พ.ศ. ....

๓

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเยียวยา 
ให้แก่ข้าราชการตำารวจผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน)

๓

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ ์
การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)

๔

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

๔

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทนิยาม “ผู้เสียหาย”)

๔

๓๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
ที่กระทำาผิด พ.ศ. ....

๔

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๔
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

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

๔

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับ 
ตามคำาสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ....

๔

๓๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้อำานาจดักรับและเข้าถึง 
พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)

๔

๓๘ ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ)

๔

๓๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... 

๕

๔๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง)

๖

๔๑ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ๖

๔๒ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทนิยามคำาว่า “เด็ก” ให้มีอายุ
ขั้นตำ่าและขั้นสูง)

๗

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

๘



คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 โดยที่มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริม 

ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดยมุง่เน้นการดำาเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นและการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ให้มคีวามเข้มแขง็ 

อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เพื่อออกแบบและวางรากฐานในระยะยาวอันมั่นคงแก่ประเทศ  

เพือ่ให้การดำาเนนิงานตามนโยบายรฐับาลได้มกีารนำาไปปฏบิตัแิละบงัเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม และมกีารตดิตาม

รายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกโดยย่อว่า 

กขร. โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบ

   ๑.๑ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

   (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

  ๑.๒ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

  ๑.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองประธานกรรมการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๔ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๖ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๗ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

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

ภาคผนวก ข



  ๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ

  ๑.๑๐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ

  ๑.๑๒ เลขาธิการกองอำานวยการรักษาความมั่นคง กรรมการ

   ภายในราชอาณาจักร

  ๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

  ๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

  ๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

  ๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

  ๑.๑๗ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ

   และความมั่นคงของมนุษย์

  ๑.๑๘ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

  ๑.๑๙ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ

  ๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ

   และสิ่งแวดล้อม

  ๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

   และการสื่อสาร

  ๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน กรรมการ

  ๑.๒๓ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

  ๑.๒๔ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

  ๑.๒๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

  ๑.๒๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

  ๑.๒๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

  ๑.๒๘ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

  ๑.๒๙ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

  ๑.๓๐ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

  ๑.๓๑ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

  ๑.๓๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการร่วม

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๓ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการร่วม

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและเลขานุการร่วม

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๕ ผู้อำานวยการสำานักประสานและติดตามนโยบาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ข



  ๑.๓๖ เจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๗ เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๘ เจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมายจำานวนไม่เกินสองคน 

 ๒. อำานาจหน้าที่

  ๒.๑ ขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ  

เพื่อให้การดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลสำาเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

  ๒.๒ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาล

  ๒.๓ ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิการตามนโยบายรฐับาล และเสนอรายงานต่อคณะรฐัมนตรี

เป็นประจำาทุกเดือน

  ๒.๔ กำาหนดรูปแบบและจัดทำารายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเผยแพร่ผลการดำาเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน

  ๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำางานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำาเป็น

  ๒.๖ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของ กขร.

  ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 ให้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำาหน้าที่สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะทำางานทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ สำาหรบัการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่าย 

เบีย้ประชมุให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาเบีย้ประชมุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้เบกิจ่ายจากสำานกัเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก ข



คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๐๒/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อน

และเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มเติม

 

 

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น

 เพื่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ  

ธุวธรรม) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

421รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ข



คำาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ที่ ๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดทำา

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี

 

 

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น

 เพื่อให้การจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

โดยอาศัยอำานาจตามข้อ ๒.๕ ของคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติ 

ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี โดยมีองค์ประกอบ 

และอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. องค์ประกอบ

  ๑.๑ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ประธานอนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

  ๑.๒ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ

  ๑.๓ นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองประธานอนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

  ๑.๔ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ

   ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๕ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม อนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

  ๑.๖ ผู้อำานวยการสำานักโฆษก อนุกรรมการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก ค



  ๑.๗ นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม อนุกรรมการ

   ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ

   รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์

   และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๘ ผู้แทนสำานักงบประมาณ อนุกรรมการ

  ๑.๙ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ

  ๑.๑๐ นายนริสชัย ป้อมเสือ อนุกรรมการ

   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำาด้านสังคม

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๑ พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ อนุกรรมการ

  ๑.๑๒ ผู้อำานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ อนกุรรมการและเลขานกุารร่วม

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๓ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ อนกุรรมการและเลขานกุารร่วม

   ประสานงานคณะรัฐมนตรี

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๔ นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ อนกุรรมการและเลขานกุารร่วม

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๑๕ นางรัตนา สามารถ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๖ นางสาวพูลสุข งามระเบียบ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๗ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๘ นางสาวสมจิตร รูปเหมาะ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๙ นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๒๐ นางพนิดา ภู่งามดี อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๒๑ นางรุ่งไพลิน ร่มสนธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

423รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ค



 ๒. อำานาจหน้าที่

  ๒.๑ พจิารณารวบรวม กลัน่กรอง ตรวจสอบ และเรยีบเรยีงปรบัปรงุเอกสารรายงานผลการดำาเนนิงาน 

ของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี

  ๒.๒ รายงานผลการดำาเนนิการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรดัการดำาเนนิงาน

ตามนโยบายรัฐบาล

  ๒.๓ ให้คณะอนกุรรมการฯ มอีำานาจเรยีกบคุคลทีเ่กีย่วข้อง หรอืเอกสารหลกัฐานจากส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้

  ๒.๔ ดำาเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ สำาหรับ 

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากสำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

  (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

  รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

  ประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงาน

  ตามนโยบายรัฐบาล

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

ภาคผนวก ค



ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

  

 ด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอลาออก 

จากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม สาวนายน จึงสิ้นสุดลง 

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

425รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ง



พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)

พ.ศ. ๒๕๕๙

    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)   

พ.ศ. ๒๕๕๙”

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็น  (๘/๑) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง  กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕

 “(๘/๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

 มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๑๐) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

 มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา  ๒๑/๑  

และมาตรา  ๒๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕

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

ภาคผนวก จ



“หมวด ๘/๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม มอีำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการวางแผน ส่งเสรมิ  พฒันา 

และดำาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มี 

กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือส่วนราชการที่สังกัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๒๑/๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

 (๑) สำานักงานรัฐมนตรี

 (๒) สำานักงานปลัดกระทรวง

 (๓) กรมอุตุนิยมวิทยา

 (๔) สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 (๕) สำานักงานสถิติแห่งชาติ”

 มาตรา ๖ ให้ยกเลกิหมวด  ๑๐  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มาตรา ๒๔ และมาตรา  ๒๕ 

แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

 มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมตคิณะรฐัมนตรขีองสำานกังานรฐัมนตร ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และของข้าราชการ  

พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็น 

อำานาจหน้าทีข่องสำานกังานรฐัมนตร ีกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม หรอืของข้าราชการ พนกังานราชการ  

และลูกจ้างของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลกูจ้าง และอตัรากำาลงัของส่วนราชการตามมาตรา ๘ ไปเป็นของสำานกังานรฐัมนตร ีกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม

 มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในสำานกังานปลดักระทรวง กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

และของข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างของส่วนราชการในสำานกังานปลดักระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ยกเว้นส่วนราชการดงัต่อไปนี ้ไปเป็นอำานาจหน้าทีข่องสำานกังานปลดักระทรวง  กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

 (๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 (๒) สำานักกิจการอวกาศแห่งชาติ  

 (๓) สำานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (๔) สำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 (๕) สำานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

427รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก จ



 มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ  

พนกังานราชการ และลกูจ้างของกรมอตุนุยิมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไปเป็นอำานาจ

หน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ  

และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๒ ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมตคิณะรฐัมนตรขีองส่วนราชการในสำานกังานปลดักระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

และของข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างของส่วนราชการในสำานกังานปลดักระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

แล้วแต่กรณี

 (๑) สำานักกิจการอวกาศแห่งชาติ  

 (๒) สำานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (๓) สำานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 (๔) สำานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๔ ไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมติคณะรัฐมนตรีของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ไปเป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๖ ไปเป็นของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก จ



 มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมติคณะรัฐมนตรีของสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เฉพาะศนูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิและของข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างของสำานกังานปลดักระทรวง  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปเป็นอำานาจหน้าที ่

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั ข้าราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กระทรวงมหาดไทย

 มาตรา ๒๐ บรรดาบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีด 

ที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่า

อ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว  

แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดาอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ  คำาสัง่ 

และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำานาจหน้าที่ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก

 (๑) ให้สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม  

จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ขึ้นใหม่

 (๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมอตุนุยิมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนโุลมจนกว่า 

จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่

 (๓) ให้สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำานกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนโุลม  

จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม ขึ้นใหม่

 มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านดจิทิลัได้เข้ามามบีทบาทสำาคญัในการพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ สงัคม ฐานความรู ้และขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ โดยหน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิต่างมคีวามต้องการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารด้านดจิทิลัมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพของการให้บรกิาร แต่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอำานาจหน้าที่จำากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร   

ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำาเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำาหน้าที่

บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน ์

ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยดีจิทิลัเข้าไปมบีทบาทในทกุภาคส่วน 

ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอำานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดำาเนินการ 

ปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอำานาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนชื่อ

เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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