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ภาพรวมผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีในชวงปที่สอง
ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขามาบริหารประเทศเศรษฐกิจโลกไดเขาสูภาวะวิกฤตที่มีความ
รุนแรงมากที่สุด จะเห็นไดจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวอยางรุนแรงจาก
รอยละ ๕.๒ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๒.๘ ในป ๒๕๕๑ สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
นอกจากนั้น ยังตองเผชิญกับกระแสกดดันทางการเมืองและความขัดแยงของสังคมไทยที่เกิดจาก
ความคิดเห็นที่แตกตาง ทำใหการบริหารประเทศไมสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง สงผลกระทบ
ตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการพัฒนาประเทศโดยรวม
ในชวงปแรกของรัฐบาลจึงมุง ใหความสำคัญกับภารกิจเรงดวนในการบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ
และสรางความเขมแข็งของประเทศในระยะยาว แกไขและลดความขัดแยงในสังคมไทย รวมถึง
การสรางภาพลักษณของไทยใหเกิดความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกบนพื้นฐานเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคงและสังคมไทยเขมแข็ง ซึ่งการดำเนินภารกิจในปที่สองของรัฐบาลยังคงใหความ
สำคัญอยางยิ่งกับการวางรากฐานเศรษฐกิจระยะยาวใหมั่นคง และขจัดความเหลื่อมล้ำ ความ
ไมเทาเทียม และความไมเปนธรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหประเทศไดกาวเดินไปสูความสมานฉันท
ผานการดำเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ที่ไดแถลงตอรัฐสภา
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จำนวน ๑๑ มาตรา ใน ๙ แนวนโยบาย
ประกอบดวย ๑) แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ ๒) แนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดิน ๓) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ๔) แนว
นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ ๖) แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ ๗) แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ๘) แนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และ ๙) แนวนโยบายดานการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยอาศัยกลไกการบริหารเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา
ที่สำคัญ เชน (๑) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ (๒) คณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓
สถาบัน (ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย) และสภาอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยได มี ส ว นร ว มในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง ภายใตกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
ที่ ส ำคั ญ เช น คณะกรรมการร ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก ไขป ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
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คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (กพบ.) คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การขนส ง สิ น ค า และบริ ก ารของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กศส.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (กพข.) (๓) คณะกรรมการนโยบายรายสินคาเกษตร เชน ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ยางพารา และปาลมน้ำมัน เพื่อดูแลนโยบายสินคาเกษตรหลักดังกลาว (๔) คณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ และ (๕) คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดใหความสำคัญกับกลไกการขับเคลื่อนของภาคประชาชน เชน คณะ
กรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คณะกรรมการ ๔ ฝาย) คณะกรรมการติดตามการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการแกปญหากลุมสมัชชาคนจน คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขาย
ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแกไขปญหาของเครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย รวมถึงการตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เพื่อชวยเหลือฟนฟูและเยียวยาประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
โดยบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคสวน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อชวย
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐบาลใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้งนี้ สถานการณ
และผลการดำเนินงานของรัฐบาลสรุปสาระสำคัญได ดังนี้

๑. สถานการณการพัฒนาประเทศในปที่สองของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

๑.๑ สถานการณทั่วไปกอนเขามาบริหารงานของรัฐบาล รัฐบาลไดเขามาบริหารประเทศ
ในช ว งปลายป ๒๕๕๑ ซึ่ ง เป น ช ว งที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ไทยได รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกและปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงของประชาชนอันเนื่องจากความคิดเห็นทางการ
เมืองที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตออัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไตรมาสที่ ๔ ป
๒๕๕๑ ที่หดตัวลงรอยละ ๔.๑ และอัตราวางงานในชวงเวลาเดียวกัน ที่เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ ๑.๓
รวมทั้งมูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลารสหรัฐในไตรมาสที่ ๔ โดยเฉพาะในชวง ๒ เดือน
สุดทายของป ๒๕๕๑ ที่ลดลงถึงรอยละ ๒๐.๙ และ ๑๔.๖ ตามลำดับ
๑.๒ สถานการณหลังรัฐบาลเขามาบริหารประเทศในชวง ๒ ปที่ผานมา ในชวงแรกของ
การบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลไดดำเนินมาตรการทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อ
เรงบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดแผนงานและแนวทางเรงดวนเพื่อแกไขและ
บรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา พรอมทั้งดำเนินนโยบายการ
คลังแบบขาดดุล โดยเพิ่มการใชจายและการลงทุนภาครัฐ ผานการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ
เชน แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวน (SP1) การดำเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกร และ
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) ในปที่สองของการบริหารราชการ (วันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) รัฐบาลไดดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟู
ภาพลักษณและสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติ และผลักดันนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ในการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง เพื่อฟนฟู
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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โอกาสทางเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาใหเขมแข็งในระยะยาวผานโครงการสำคัญตาง ๆ เชน
การผลักดันการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งใน
ดานขนสงและโลจิสติกส พลังงาน สื่อสาร และสาธารณูปการ ประกอบกับในชวงปลายป ๒๕๕๒
เปนชวงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวทำใหเศรษฐกิจไทยตั้งแตไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๕๒ ขยายตัว
รอยละ ๕.๙ และตอเนื่องตลอดป ๒๕๕๓ จนทำใหเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวถึงรอยละ ๗.๘
พรอมทัง้ แสดงสัญญาณการฟน ตัวทางเศรษฐกิจ ผานการปรับตัวดีขนึ้ ของดัชนีชวี้ ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคามันสำปะหลัง และราคายางพารา ที่เพิ่มขึ้นเปน ๑๓,๗๙๖ บาทตอตัน
๘.๘ บาทตอกิโลกรัม ๓.๓ บาทตอกิโลกรัม และ๑๒๗ บาทตอกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
ตามลำดั บ รวมทั้ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของจำนวนนั ก ท อ งเที่ ย วตลอดป ๒๕๕๓ ที่ มี จ ำนวนรวม
๑๕,๘๔๑,๖๘๓ คน ขยายตัวรอยละ ๑๒.๐ และอัตราการวางงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ที่เหลือ
เพียงรอยละ ๐.๗ ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราเงินเฟอทั้งป ๒๕๕๓
อยูที่รอยละ ๓.๓ และมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ ๑๔.๘ พันลานดอลลารสหรัฐ หรือ
รอยละ ๔.๖ ของ GDP

แผนภูมิแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ระหวางไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓
รอยละ
๑๔

๑๒.๐๐

๑๒

๙.๒๐

๑๐
๘
๖

๕.๔๐

๖.๓๐

๖.๖๐

๕.๙๐

๕.๒๐

๓.๘๐

๓.๑๐

๔
๒
๐
-๒

-๒.๘๐

-๔

-๔.๑๐

-๖

-๗.๐๐

-๘
ไตรมาสที่
๔-๒๕๕๐

ไตรมาสที่
๑-๒๕๕๑

ไตรมาสที่
๒-๒๕๕๑

ไตรมาสที่
๓-๒๕๕๑

ไตรมาสที่
๔-๒๕๕๑

ไตรมาสที่
๑-๒๕๕๒

-๕.๒๐
ไตรมาสที่
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ไตรมาสที่
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๔-๒๕๕๒

ไตรมาสที่
๑-๒๕๕๓

ไตรมาสที่
๒-๒๕๕๓

ไตรมาสที่
๓-๒๕๕๓

ไตรมาสที่
๔-๒๕๕๓

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ดานการผลิต
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
หนวย : รอยละ
(ณ ราคาปฐาน
๒๕๓๑)
เกษตร
นอกภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
ไฟฟาและประปา
กอสราง
คาสงและคาปลีก
การขนสงและสื่อสาร
โรงแรมและภัตตาคาร
การเงิน
อื่น ๆ
GDP
GDP SA.

พ.ศ. ๒๕๕๒

ทั้งป ไตรมาส
ที่ ๑
๑.๓
๕.๒
-๒.๗ -๘.๒
-๖.๑ -๑๕.๐
๐.๙ -๒.๗
๐.๔ -๘.๒
-๐.๓ -๑.๘
-๓.๘ -๘.๒
-๐.๓ -๖.๔
๔.๐
๒.๖
๑.๖
๐.๖
-๒.๓ -๗.๐
-๒.๐

ไตรมาส
ที่ ๒
-๑.๑
-๕.๕
-๙.๗
-๐.๙
๐.๘
-๑.๙
-๘.๓
-๕.๖
๔.๒
๐.๑
-๕.๒
๒.๓

พ.ศ. ๒๕๕๓

ไตรมาส ไตรมาส ทั้งป ไตรมาส ไตรมาส
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๑
ที่ ๒
๐.๖
๐.๔ -๒.๒ -๒.๒
๑.๕
-๓.๑
๖.๖ ๘.๘ ๑๓.๖ ๙.๙
-๗.๑
๘.๗ ๑๓.๙ ๒๒.๙ ๑๗.๖
๒.๓
๔.๙ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๑๓.๐
๒.๖
๗.๒
๖.๘
๗.๙
๘.๐
-๑.๑
๓.๖
๒.๗
๓.๔
๒.๗
-๓.๘
๕.๔
๔.๐
๖.๐
๒.๒
-๒.๓ ๑๓.๙ ๘.๔ ๑๕.๔
๐.๒
๓.๖
๕.๕
๗.๙
๗.๔
๖.๘
๒.๓
๓.๓
๕.๐
๗.๒
๔.๗
-๒.๘
๕.๙ ๗.๘ ๑๒.๐ ๙.๒
๒.๑
๓.๖
๓.๕
-๐.๔

ไตรมาส
ที่ ๓
-๔.๕
๗.๔
๑๑.๖
๖.๑
๕.๒
๒.๖
๔.๐
๑๐.๑
๗.๑
๓.๗
๖.๖
-๐.๓

ไตรมาส
ที่ ๔
-๓.๓
๔.๗
๔.๘
๕.๗
๖.๖
๑.๙
๓.๘
๗.๙
๑๐.๒
๔.๕
๓.๘
๑.๒

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ดานการใชจาย
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
หนวย : รอยละ
(ณ ราคาปฐาน
๒๕๓๑)
การใชจายครัวเรือน
การใชจายภาครัฐ
การลงทุน
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การสงออก
สินคา
บริการ
การนำเขา
สินคา
บริการ
GDP

พ.ศ. ๒๕๕๒

ทั้งป ไตรมาส
ที่ ๑
-๑.๑ -๒.๖
๗.๕
๖.๑
-๙.๒ -๑๖.๙
-๑๓.๑ -๑๙.๑
๒.๗ -๙.๓
-๑๒.๕ -๑๖.๗
-๑๓.๖ -๑๗.๕
-๗.๗ -๑๓.๘
-๒๑.๕ -๓๐.๙
-๒๓.๑ -๓๕.๑
-๑๔.๖ -๑๓.๔
-๒.๓ -๗.๐

ไตรมาส
ที่ ๒
-๒.๓
๗.๙
-๙.๖
-๑๕.๓
๘.๘
-๒๑.๑
-๒๒.๔
-๑๔.๘
-๒๔.๘
-๒๘.๙
-๖.๑
-๕.๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ไตรมาส ไตรมาส ทั้งป ไตรมาส ไตรมาส
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๑
ที่ ๒
-๑.๓
๑.๖ ๔.๘ ๓.๙
๖.๔
๘.๖
๖.๙ ๖.๐ ๑๑.๐ ๘.๔
-๕.๖
-๔.๗ ๙.๔ ๑๒.๑ ๑๑.๓
-๑๑.๓ -๖.๒ ๑๓.๘ ๑๓.๘ ๑๗.๘
๘.๔
๐.๖ -๒.๒ ๖.๙
-๔.๙
-๑๔.๖ ๔.๐ ๑๔.๗ ๑๖.๖ ๒๒.๓
-๑๕.๕ ๓.๑ ๑๗.๓ ๑๖.๘ ๒๘.๔
-๙.๙
๗.๗
๓.๙ ๑๕.๘ -๕.๘
-๒๒.๙ -๗.๒ ๒๑.๕ ๓๓.๓ ๒๔.๖
-๒๔.๑ -๓.๗ ๒๖.๕ ๔๔.๘ ๓๑.๓
-๑๗.๕ -๒๐.๔ ๑.๙ -๒.๓
๑.๓
-๒.๘
๕.๙ ๗.๘ ๑๒.๐ ๙.๒

ไตรมาส
ที่ ๓
๕.๐
๓.๗
๗.๙
๑๔.๖
-๕.๔
๑๑.๗
๑๓.๑
๔.๙
๒๑.๓
๒๔.๙
๕.๙
๖.๖

ไตรมาส
ที่ ๔
๓.๘
๑.๘
๖.๔
๙.๒
-๓.๑
๙.๕
๑๒.๒
-๑.๐
๑๐.๔
๑๒.๐
๓.๑
๓.๘

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทยป ๒๕๕๔ คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตรา
รอยละ ๓.๕-๔.๕ จากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภค การลงทุนภาครัฐ และการสงออก ซึ่งจะทำให
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ ๑๑,๗๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ หรือ รอยละ ๓.๒ ของ GDP โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจาก (๑) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการสงออก
การผลิต และการทองเทีย่ ว (๒) รายไดของผูบ ริโภคมีแนวโนมปรับตัวดีขนึ้ จากการปรับขึน้ เงินเดือน
ขาราชการและภาคเอกชน รวมทั้งรายไดของเกษตรกรที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากราคาสินคาเกษตร
หลัก ๆ ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและการดำเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกร (๓) สถาบันการเงิน
มีเสถียรภาพ สภาพคลองในระบบยังคงอยูในระดับสูง และ (๔) ภาคบริการขยายตัวไดดีอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโนมขยายตัวไดดีขึ้น
อยางไรก็ดี ยังมีปจจัยเสี่ยงที่รัฐบาลตองใหความสำคัญในการติดตามและดูแลอยาง
ใกลชิด ทั้งในการดูแลราคาสินคาเพื่อใหเปนธรรมตอผูบริโภค การรักษาสมดุลของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและโครงการลงทุน
ที่สำคัญตอการสรางศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว การบริหารจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรและการบริโภคที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ การเรงแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และการเรงรัดฟนฟูความสามัคคี
ปรองดองของคนไทยและแกปญหาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล

มาตรการ แนวทาง และโครงการสำคัญในการผลักดันผลสัมฤทธิ์ในการบรรเทาปญหาวิกฤต
ในชวงปแรกของรัฐบาลดังกลาว ใหความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
และนโยบายตางๆ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้ง ๑๑ มาตรา ที่สำคัญ มีดังนี้
๒.๑ นโยบายดานความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และนโยบายความมั่นคงของรัฐ ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน) รัฐบาลใหความสำคัญสูงสุดตอ
การเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละเผยแพร ข ยายผลแนวพระราชดำริ ด ว ยการจั ด ตั้ ง

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ศูนยเฝาระวังการกระทำทีเ่ ปนอันตรายตอสถาบันและดำเนินโครงการอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.)
ใน ๗๕ จังหวัด บังคับใชกฎหมายกรณีการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยอยางจริงจัง การชี้แจง
สรางความเขาใจที่ถูกตองแกสาธารณชนตางประเทศในประเด็นตาง ๆ โดยเฉพาะการกระทำหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา เปนการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร มิใชเปนเพียงการวิพากษวิจารณบุคคล หรือที่เรียกวา Lèse Majesté
ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป และการเปดโครงการรวมพลอาสาสมัครพิทักษยุติธรรมที่มีอาสาสมัคร
พิทักษยุติธรรมเขารวมงานจำนวนกวา ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยเนื่องในโอกาสมหามงคลอยางตอเนื่อง ไดแก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว ๘๒ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒ ภายใต แ นวคิ ด “ความสุ ข ของคนไทยใต แ สง
พระบารมี” งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก
ปที่ ๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใชชื่องานวา “รวมพลังใจ ถวายความภักดี” งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชื่องานวา “แผนดินของเรา”
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ๑ จังหวัด ๑ กิจกรรม” รวม ๑๐๑ โครงการ
ทั่วประเทศ การดำเนินการโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท
ประจำป ๒๕๕๓ บนหลักการ “แตกตาง แตไมแตกแยก” ซึ่งมีประชาชนเขารวมกิจกรรมเปนจำนวน
๘๔๑,๐๐๐ คน และสนับสนุนใหสื่อและสถานีโทรทัศนตางประเทศผลิตบทความและสารคดีเพื่อ
สงเสริมความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยในตางประเทศ การสนับสนุนและขยาย
ผลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเพื่อใหสามารถรับปริมาณน้ำไดเพิ่มขึ้นและเปนทางลัดของน้ำไหลลงสูทะเลไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น และสะพานภูมิพล ๑ และ ๒ เพื่อเปนโครงขายถนนรองรับการขนถายสินคาจากทาเรือ
กรุงเทพตอเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ
โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “หองสมุดพรอม
ปญญา” ซึ่งเริ่มตนใหบริการแลวในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรีและเชียงราย โครงการ ELFI (Enhancing
Lives of Female Inmates) ในพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เพือ่ ผลักดัน
ขอเสนอของประเทศไทยในการจัดทำ “ขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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และมาตรการที่มิใชการคุมขังสำหรับผูกระทำผิดหญิง” ใหไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานดานความ
ยุติธรรมทางอาญาฉบับใหมในระบบสหประชาชาติ และโครงการในพระดำริพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภาเพื่อใหกำลังใจแกผูตองขังและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจำ เพื่อใหผูตองขังไดรับความรูและสามารถนำแนวทางการดำรงชีวิตแบบพอเพียงไปใชได
ตอไป การเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแหงดินแดน ดวยการจัดเตรียมกำลังกองทัพใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทางทหารใช
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่ ๔ อำเภอของ
จังหวัดสงขลา การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ดวยการจัดประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดาน การเสริม
สรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน โดยดำเนินการผานกลไกความรวมมือทั้ง
ในกรอบทวิภาคและพหุภาคี ไดแก ความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS)
ที่ไดเริ่มโครงการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง One Stop Service และ Logistics Park

การดำเนินโครงการความตกลงการตรวจลงตรารวม (ACMECS Single Visa) ระหวางไทย-กัมพูชา
ซึ่งเปนโครงการนำรองและเปนการสงเสริมแนวคิด “หาประเทศ หนึ่งจุดหมาย” (Five Countries,
One Destination) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่ได
ดำเนินการโครงการสรางสะพานขามแมน้ำโก-ลก แหงที่ ๒ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง (GMS) ที่ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรการเชื่อมโยงโครงขายเสนทางรถไฟในอนุภูมิภาค
ลุ ม แม น้ ำ โขง โครงการส ง เสริ ม พลั ง งานทดแทน เชื้ อ เพลิ ง สะอาดและการใช พ ลั ง งานอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ ำ โขง และกรอบทิ ศ ทางการดำเนิ น งานแผนงานหลั ก ด า น
สิ่งแวดลอม ระยะที่ ๒ ความรวมมือในระดับอาเซียน เรื่องการเสริมสรางบทบาทของอาเซียนในการ
แกไขปญหาทาทายตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ภายใตหัวขอหลักวา “มุงสูประชาคม
อาเซียน : จากวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ” (Towards the ASEAN Community: From Vision to
Action) การแกไขปญหาการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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เพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองที่มีไมต่ำกวา ๒.๕ ลานคน โดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑใน
การกำหนดสถานะบุคคลตอกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล และการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพื่อใหเขาสูระบบการจางงานที่ถูกตอง
จำนวน ๑,๓๑๔,๓๘๒ คน การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติและ
ภัยจากยาเสพติด โดยการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และการนำ
ยุทธศาสตร ๕ รั้ว คือ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว มาใชเพื่อเปน
สวนหนึ่งของการสกัดกั้นมิใหยาเสพติดแพรขยายเขาในสังคมและชุมชนไดโดยงาย การพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับนานาประเทศทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพือ่ แกไขปญหาภัยคุกคาม
ขามชาติและภัยจากยาเสพติด การสรางอุดมการณและจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติใหแกประชาชนและหนวยงาน โดยการฝกอบรมสมาชิกโครงการอาสาพัฒนาและ
ปองกันตนเอง โครงการไทยอาสาปองกันชาติ และโครงการทำดีมีอาชีพ การสรางความสมานฉันท
ในสังคมไทยและการปฏิรูปการเมือง โดยไดเสนอใหรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อ
การปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดขอตกลงรวมกันถึงแนวทางในการแกไข
รัฐธรรมนูญและแนวทางแกไขปญหาเดือดรอนใหกับประชาชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา การพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในชวงหนึ่งปที่ผานมามี
ความคืบหนาทั้งในการลดจำนวนการกอเหตุรุนแรงลงอยางตอเนื่อง จาก ๑,๐๓๑ ครั้ง ในป ๒๕๕๒
เหลือ ๗๙๙ ครั้ง ในป ๒๕๕๓ การพัฒนาตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ โดยมีกรอบวงเงินประมาณ ๖๓,๓๑๙.๓๗ ลานบาท เพื่อยกระดับรายได
ครัวเรือน เพิ่มการมีงานทำในพื้นที่ เพิ่มทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนใหประชาชนมีที่อยูอาศัย
ทีม่ นั่ คง สำหรับการเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบสืบเนือ่ งจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยดำเนินการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ เปนเงิน จำนวน ๓๐๘,๓๑๗,๑๑๒ บาท
เพื่อชดเชยผูเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ ทรัพยสินและพืชผลเสียหาย ผูประกอบการ ทุนการศึกษา
เปนตน และ การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูไ ดรบั ความเสียหาย จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งไดชวยเหลือเยียวยาผูไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต
ไปแลว ๑,๘๕๓ ราย เปนเงิน ๑๐๙,๙๒๓,๒๐๙ บาท อีกทั้งยังใหความชวยเหลือตอเนื่องรายเดือน
แกผูทุพพลภาพ ๑๓ ราย
อุ ป สรรคสำคั ญ ในการดำเนิ น งาน เกิ ด จากการติ ด ตามตั ว ผู ก ระทำผิ ด ที่ อ ยู ใ น
ตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ยากตอการขอความรวมมือตรวจสอบขอมูลและไมมีกฎหมาย
ในลักษณะนี้รองรับ ขณะเดียวกันการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะยังไมมีกฎหมายรองรับเชนกัน รวมทั้ง
การปฏิรูปกฎหมายดูแลสื่อยังไมมีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
๒.๒ นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๗๘ ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย และนโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
รัฐบาลใหความสำคัญกับ การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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และความมั่ น คงของประเทศอย า งยั่ ง ยื น และการทบทวน
ภารกิจของสวนราชการตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุงเนนการมีสวนรวมในการ
วางแผนหรื อ การกำหนดนโยบายเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของ
ประเทศใหสอดรับกับสถานการณการพัฒนาของโลกและประเทศ
ไทยในระยะยาว การถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานระยะแรก (จำนวน ๓๗ งาน ใน ๑๘
สวนราชการ) ใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นไปดำเนินการ การจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
เป า หมายเพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและความเข ม แข็ ง ของหมู บ า น และชุ ม ชนจำนวน ๘๔,๕๖๓
หมูบาน หรือชุมชนทั่วประเทศ มีผูไดรับประโยชนแลวจำนวน ๒๑,๗๑๖ หมูบาน มีโครงการที่
ประสบความสำเร็จ เชน การจัดทำถานไมเพนตสี ปุยชีวภาพ โรงสีชุมชน และโรงเห็ด การจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัด ซึ่งในป ๒๕๕๓ มีการดำเนินโครงการแลวเสร็จ ๑,๓๕๒ โครงการ การจัดทำแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอ โดยทั้ง ๘๗๘ อำเภอทั่วประเทศมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาอำเภอครบถวน
แลว การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และสนับสนุนให อปท. มีสวน
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของทองถิ่น โดยในป ๒๕๕๓
ไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. จำนวน ๑๓๙,๘๙๕.๑๘ ลานบาท และงบประมาณโครงการ
ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ๒๕๕๕ อี ก จำนวน ๓๘,๐๔๖.๔๘ ล า นบาท รวมเป น เงิ น
๑๗๗,๙๔๑.๖๖ ลานบาท ทำให อปท. ไดรับงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ คิดเปนรอยละ ๙.๑๒ รวมทั้งไดมีนโยบายสงเสริมให อปท. สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
นอกจากนี้ รัฐบาลไดมุงเนน การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
พรอมกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงาน โดยในป ๒๕๕๓ ไดดำเนินโครงการปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ ซึ่งมีการจัดทำขอตกลงรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐนำรองและภาคเอกชนวาจะไมมีการเรียกรับเงินหรือของกำนัลและการให
สินบนตอกันอยางสิ้นเชิง โดยมีหนวยงานภาครัฐตอบรับเปนหนวยงานนำรองรวม ๑๔ หนวยงาน
และไดมีการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจางเขารวมโครงการฯจำนวน ๑๔ โครงการ รวมมูลคาวงเงิน
งบประมาณ ๒,๖๕๗.๒๗ ลานบาท รวมทั้งไดกำหนดใหมีการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุมคา
การปฏิบัติภารกิจของรัฐและใชเปนตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย ซึ่งจะ
เริ่มนำมาใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การเรงรัดตรวจสอบขอเท็จจริงและดำเนินคดีในคดีสำคัญ
อยางทันทวงที ทั้งในกรณีเหตุเพลิงไหมสถานบริการซานติกาผับ กรณีทุจริตนมโรงเรียน และการ
ตรวจสอบลานมันสำปะหลังแปรรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แหง เปนตน การสงเสริมวิธีการ
จัดทำขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการใหแกสว นราชการ จำนวน ๑๓๑ สวนราชการ
รวม ๑๑ ครั้งมีผูเขารวมทั้งหมด ๒,๕๕๗ คน การจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการ
ประมูลรวมทั้งสิน ๕,๐๖๔ ครั้ง สามารถประหยัดเงินงบประมาณได ๔,๐๐๘.๐๖ ลานบาท จัดระบบ
งานราชการและงานของรัฐเพื่อใหการจัดทำและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยการใหทุกสวนราชการตองดำเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงรอยละ ๓๐-๕๐ การสงเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน ในป ๒๕๕๒ การพัฒนาการใหบริการของศูนยบริการรวมและเคานเตอรบริการ
ประชาชน ที่ไดมีการจัดตั้งทั้งในระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ แหง การจัดตั้งศูนย
ประสานงานการบริการดานการลงทุน มีผูขอรับบริการในป ๒๕๕๓ รวม ๒,๘๒๑ ราย การตรวจ
พิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ จำนวน ๙๐๒ เรื่อง และใหความเห็นทางกฎหมาย จำนวน ๔๒๐
เรื่อง อาทิ การจัดเก็บคาเบี้ยประกันภัยสำหรับนักทองเที่ยวที่เขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย เปนตน การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลภาครัฐและการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน การนำแผนพัฒนาการเมืองสูการ
ปฏิบัติ ผานสภาพัฒนาการเมือง กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และหนวยงานภาคีเครือขาย
และ การดำเนิน การให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน อ ย า งเหมาะสม
ผานโครงการเช็คชวยชาติ การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหนงกำนัน ผูใหญบาน แพทยประจำ
ตำบล สารวัตรกำนัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
การแกไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่
แก ไขเพิ่ ม เติ ม การปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ใ ห ผู มี สิ ท ธิ ซึ่ ง ป ว ยเป น โรคมะเร็ ง และจำเป น ต อ งฉายรั ง สี รั ก ษา
การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) การกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญ และคณะรัฐมนตรียังได
เห็นชอบ แผนการปรับบัญชีเงินเดือนขัน้ ต่ำขัน้ สูงของขาราชการพลเรือนสามัญ และบัญชีอตั ราเงินเดือน
ขาราชการและเจาหนาที่อื่นของหนวยงานของรัฐ และแผนการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เปนตน
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน การปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการบางแหง
มีปญหาดานความโปรงใส ความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ดังนั้น เพื่อใหปราศจากขอครหาของ
ประชาชน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน จึงควรจัดใหมี
แนวทางหรือกลไกในการสรางธรรมาภิบาลและหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีให
เกิดความเขาใจถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๓ นโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา ๗๙
และมาตรา ๘๐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน) รัฐบาลไดใหการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่น โดยสนับสนุนการเผยแผการปฏิบัติธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดวยการจัดการฝก
อบรมความรูแดพระสงฆและจัดทำโครงการวัดตนแบบ รวมถึงการทำนุบำรุงวัดจำนวน ๓,๒๖๙ แหง
และซอมแซมศาสนสถานของศาสนาตางๆ รวม ๙๑๗ แหง สงเสริมความเขาใจอันดีและความ
สมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา โดยจัดทำโครงการคายเยาวชนสมานฉันทรวมกับ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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องคการศาสนา ๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข) ทั้งในสวนกลาง
และภูมิภาครวม ๓๘ จังหวัดมีเยาวชนเขารวม จำนวน ๔,๑๐๔ คน รวมทั้งไดจัดทำโครงการสงเสริม
กิจการฮัจญซึ่งมีผูสนใจเขารวมมากกวาโควตาที่ไดรับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย สนับสนุนการนำ
หลักธรรมของศาสนาและเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน กิจกรรมปฏิบัติธรรม
และครอบครัวอบอุนดวยพระธรรมซึ่งมีประชาชนเขารวม จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ คน โครงการศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยซึ่งมีนักเรียนเขารวม จำนวน ๑,๐๗๔,๔๓๘ คน โครงการเขาวัด
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะหรือวันพระเพื่อเชิญชวนประชาชนทุกภาคสวนเขาวัดฟงธรรมในทุกวัน
ธรรมสวนะ โดยมีวัดเขารวมโครงการรวม ๒,๕๐๘ แหง และไดมีการจัดตั้งและจัดสรรเงินอุดหนุน
ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดรวม ๘๒๒ แหง สงเสริมและสนับสนุนความรู
รักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสำนึกและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค า นิ ย มอั น ดี ง ามและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น โดยดำเนิ น โครงการสำคั ญ เช น
โครงการลานบุญ ลานปญญา เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

ตามนโยบายของรัฐบาล รวม ๖๐๐ แหงทั่วประเทศ ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู
และซิกข โครงการงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา
มี ป ระชาชนเข า ร ว มกิ จ กรรม จำนวน ๒๕,๗๕๘ คน โครงการรวมพลั ง ทางศาสนาเสริ ม สร า ง
ความสมานฉันทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีผูเขารวมโครงการ
๑,๐๗๖ คน รวมถึงนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาติพันธุชาวเล โดยจะดำเนินการทั้งในมาตรการระยะสั้น
เพื่ อ แก ป ญ หาอคติ ท างชาติ พั น ธุ ส ง เสริ ม ด า นภาษาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น รวมถึ ง การใช สื่ อ
ที่หลากหลายในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน และมาตรการระยะยาวที่จะมีการกำหนดพื้นที่เขต
วัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อตอกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจำเพาะ นโยบายฟนฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ยง เพื่อสงเสริมอัตลักษณชาติพันธุตามแผนระยะสั้น ๖-๑๒ เดือน และการศึกษาแนวคิด
เขตวัฒนธรรมพิเศษตามแผนระยะยาว ๑-๓ ป นโยบายอนุรกั ษภาษาถิน่ ซึง่ เปนการจัดงานวันภาษาไทย
และสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูมีผลงานการสรางสรรคดานการใชภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่นอยาง
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ ซึ่งมีผูที่ไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบประกาศนียบัตร
รวม ๔๑ ทาน และการสรางความปรองดองดวยมิติทางวัฒนธรรม โดยนำหลักการสำคัญของแผน
ปรองดองแหงชาติเปนหัวใจในการดำเนินงาน ภายใตยุทธศาสตรสรางความปรองดองดวยมิติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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วัฒนธรรม เชน การจัดสัมมนา “ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรมภายใตแผนปรองดองแหงชาติ”
ซึ่งมีผูเขารวม จำนวน ๖๗๓ คน รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
การพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสรางสรรค การสงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน เปนตน นอกจากนี้ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและ
พิพิธภัณฑทองถิ่นตามนโยบายฟนชีวิตพิพิธภัณฑสถานเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต ซึ่งไดมีการ
เลือกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนตนแบบนำรองในป ๒๕๕๔ เปาหมายการพัฒนารวม ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย
พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศนัย และโรงราชรถ ฯลฯ
รัฐบาลไดวางรากฐานดานสังคมโดยใหความสำคัญกับการคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอง
สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะ
ยากลำบาก โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ เชน การจัดทำรางพระราชบัญญั ติคุ มครองอนามัย
เจริญพันธุ พ.ศ. .... โครงการปาฏิหาริยแหงชีวิตที่ในป ๒๕๕๒ มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการที่
เกีย่ วกับการใหและการเสียสละ ๑๐,๙๒๕ คน และป ๒๕๕๓ จำนวนผูเ ขารวม ๑๒,๐๐๐ คน การจัดตัง้
สภาเด็กและเยาวชน ใน ๓,๕๐๐ ตำบล ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมรวม ๒๒๘
โครงการ มีผูเขารวมกิจกรรม ๔๖,๑๘๓ คน โครงการปรับปรุงการดื่มนมและอาหารกลางวันฟรี โดย
เพิ่มงบประมาณรายหัวแกเด็กดื่มนมฟรี จาก ๖ บาท เปน ๗ บาทตอคนตอวัน และปรับปรุง
งบประมาณรายหัวโครงการอาหารกลางวันจากรายหัว ๑๑ บาท เปน ๑๓ บาท โครงการเด็กพิการ
เรียนฟรีตั้งแตชั้นกอนประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๙,๔๘๑ ศูนย ผูดูแลเด็ก
จำนวน ๔๙,๕๘๗ คน ให ก ารดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ ให มี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามวั ย จำนวน
๘๙๑,๖๕๑ คน การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับชาติ การผลักดันใหมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรี การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย การจัดทำดัชนีการพัฒนามิตหิ ญิงชายของประเทศไทย การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัวตามโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยใหผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปทุกคนไดรับเดือนละ ๕๐๐ บาท มีผูสูงอายุที่มาลง
ทะเบียนและมีสิทธิไดรับเบี้ยเพิ่มขึ้น จาก ๑,๗๖๓,๙๖๖ คน ในป ๒๕๕๑ เปน ๕,๖๕๒,๘๙๓ คน
ในป ๒๕๕๓ และ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขยายผลไปทั่วประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ ๗๒๗.๓๐ ลานบาท เพื่อสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน ในอัตรา ๑:๑ จำนวน
๒,๐๔๘ กองทุน มีสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๖๕๔ คน สำหรับในป ๒๕๕๔ รัฐบาลไดจัดสรร
งบประมาณจำนวน ๘๐๐ ลานบาทในกลุม เปาหมาย ๓,๓๐๐ ตำบลตอกองทุน สมาชิกรวม ๒.๔ ลานคน
การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน โดยจัด
สวัสดิการและคาตอบแทนแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.เชิงรุก) คนละ ๖๐๐ บาท
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตอเดือนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานจำนวน ๑,๐๐๕,๖๓๓ คน การ
ดำเนิ น โครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ในป ๒๕๕๓ คนไทยมี ห ลั ก ประกั น
สุ ข ภาพ จำนวน ๖๓,๐๔๖,๐๐๑ คน โดยเป น สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า
๔๗,๗๒๙,๕๑๖ คน ตลอดจนการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพประจำตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๔,๐๑๐ แหง และการใชบัตรประจำตัวประชาชน
แทนบั ต รประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ในการเข า รั บ บริ ก ารในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
ทุ ก ระดั บ และการพั ฒ นาการแพทย แ ผนไทยและแพทย ท างเลื อ ก โดยการพั ฒ นา
โรงพยาบาลตนแบบแพทยแผนไทย จำนวน ๙ แหง การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย
จั ด ทำคู มื อ และตำรั บ ตำราการแพทย แ ผนไทยและสมุ น ไพร การรั ก ษาการแพทย
แผนไทยควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน เปนตน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการผานโครงการตางๆ อาทิ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป
ในป ๒๕๕๓ นักเรียนไดรับประโยชน ๑๒,๔๘๐,๔๗๓ คน โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร
ภูมิภาค โครงการ Student Channel และ Thai Teacher TV
การจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัด
ทำแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓)
และการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ โครงการผลิตครูพันธุ
ใหม โครงการสรางขวัญกำลังใจครู การสงเสริมและสนับสนุน
การกระจายอำนาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคการทางศาสนา และเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยมีภาคีเครือขายตางๆ รวมจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทั่ ว ประเทศ จำนวน ๑๐,๗๘๖ ภาคี ร ว ม
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน ๖๙,๘๐๘ ภาคี และรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะศูนย
การเรียนบาน ซึ่งมีผูเรียน ๒๑๖ คน และศูนยการเรียนในสถานประกอบการ จำนวน ๒๓ แหง
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตางๆ เชน การสงเสริมวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดกับ
ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม และบริ ก าร เป น ต น และการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความรู
รักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสำนึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสรางความรวมมือทวิภาคีและ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การเสริมสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมเยาวชนที่เปน
ศิลปนรุนใหม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงวัฒนธรรมภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
๒๕๕๕ สาขาเศรษฐกิจสรางสรรค การดำเนินงานนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลผานโครงการพัฒนา
เนื้อหาหนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเล และการเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเชิดชู
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน การดำเนินการใหความชวยเหลือหรือเยียวยา
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสลาชาและไมทั่วถึง การใหความชวยเหลือคนเรรอนหลังไดรับการฟนฟู
ครอบครัวและชุมชนจะตองเขามามีบทบาทชวยเหลือกลุมคนเหลานี้ใหมากขึ้น โดยเฉพาะการสราง
อาชีพ และสรางรายได รวมทั้ง ใหความสำคัญกับการสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการ
ทำนุบำรุงศาสนสถานและอนุรักษวัฒนธรรมไทย เพื่อดำรงและสืบทอดวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดที่
อยูในถิ่นทุรกันดาร หรือโบราณสถานทางประวัติศาสตรชาติไทย รวมทั้งการสืบทอดประเพณีหรือ
วัฒนธรรมพื้นบานใหเปนเอกลักษณประจำทองถิ่น
๒.๔ นโยบายด า นกฎหมายและการยุ ติ ธ รรม (มาตรา ๘๑ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทยและนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแผนการบริหารราชการแผนดิน) ที่มุง
สงเสริมใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และ
ทั่วถึง โดยการควบคุมดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทำผิด และการเรงฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มีการสงเสริมการใหความชวยเหลือและความรูทางกฎหมายแกประชาชน โดยรัฐบาลไดเรงดำเนิน
การใหคำปรึกษาและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในเหตุการณชมุ นุมเมือ่ เดือนเมษายน-พฤษภาคม
๒๕๕๓ นอกจากนั้นยังดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความขัดแยง
ของชุมชน โครงการสงเสริมเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต และจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องประชาชนตามกฎหมายว า นอกจากนี้ มี ก ารพั ฒ นาระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลไดดำเนินการการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรม การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชโดยไมฟองรองในคดีเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน และการพัฒนาระบบการดำเนินงานการควบคุม ดูแลการฟนฟูผูกระทำผิดใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
มีการรองเรียนที่ผานสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากจำนวน ๑,๐๑๐ เรื่ อ ง ในป ง บประมาณ ๒๕๕๒ เป น ๑,๒๓๔ เรื่ อ ง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบราง
นโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
พร อ มจั ด ทำคำของบประมาณแบบบู ร ณาการแล ว นอกจากนี้ ได ช ว ยเหลื อ ผู เ สี ย หายจากการ
คามนุษยในสถานคุมครองจำนวน ๕๔๔ คน รวมทั้งชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ ๑๒๙ คน
สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งไดชวยเหลือจำนวน ๔๐๖ คน และ ๖๘ คน ตามลำดับ จัดใหมี
กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเปนอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย ทั้งนี้รัฐบาลไดจัดตั้งองคกรเพื่อ
การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ด ำเนิ น การเป น อิ ส ระ ได มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการปฏิ รูป กฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับ
ใชเปนกฎหมายนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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กฎหมายของประเทศ รวมทั้งไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ จัดใหมีกฎหมาย
เพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา
กระบวนยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรม ขณะนี้อยูระหวางดำเนินงานตามขั้นตอน สนับสนุนการดำเนินการของ
องคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัว โดยใหความชวยเหลือในการระงับเหตุการณกระทำความรุนแรง
ตอเด็ก สตรีและครอบครัว ในป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓๑ ราย สงตอเขารับการรักษากรณีถูกทำราย
รางกาย ๒๗๐ ราย รับปรึกษาปญหาครอบครัว ๔๑๘ ราย รองทุกขดำเนินคดีทางกฎหมาย ๑๐๒
ราย ชวยเหลืออื่นๆ ๓๖ ราย จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว รวม ๑๕๙ กิจกรรม นอกจากนีม้ กี ารประสานความรวมมือ
ในการลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ จำนวน ๑๐ หนวยงาน และอยูระหวางจัดทำราง
ขอตกลงรวมกับองคการพัฒนาเอกชนอีกประมาณ ๔๐ หนวยงาน และเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
และสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งในและระหวางประเทศ โดยไดสนับสนุน
งบประมาณแกสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในการเสริมสรางศักยภาพกลไกการ
ดำเนิ น งาน และไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ ใ นการจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง กฎหมายคุ ม ครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวจากนโยบายสูการปฏิบัติในการจัดการความรุนแรงที่
เกิดขึ้นจากพื้นฐานความแตกตางทางเพศ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งไดจัดประชุมระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเพื่อสรางความตระหนักแกสังคมในการยุติความรุนแรงตอผูหญิง โดยกราบทูล
เชิญพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาฯ เปนองคปาฐก
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน เกิดจากการขาดการประสานงานและการติดตาม
ผลการแกไขปญหาที่ชัดเจนของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งมาจากหลายหนวยงาน และสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับหลายประเทศทำใหเกิดการลักลอบคามนุษยเพื่อเปน
แรงงานผิดกฎหมายจำนวนมากยากตอการปองกัน รวมทั้งระบบขอมูลเกี่ยวกับการคามนุษยไม
สมบูรณทำใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไมไดผลเทาที่ควร ดังนั้นทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของควรมีการประสานใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๕ นโยบายดานการตางประเทศ (มาตรา ๘๒ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
รัฐบาลใหความสำคัญในการสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศตามหลักการ
ปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคและการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน โดยมุงสรางความ
เขาใจที่ถูกตองและความมั่นใจตอนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณในไทย สงเสริมการแลกเปลี่ยน
การเยื อ นระดั บ สู ง ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานอาเซี ย นในการให ค วามช ว ยเหลื อ ด า น
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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มนุษยธรรม และใหความชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติแกประเทศตาง ๆ เชน การระดมความชวย
เหลือแกเฮติเปนมูลคากวา ๒๑.๖ ลานดอลลารสหรัฐ การใหความชวยเหลือพมาภายใตกรอบ
Tripartite Core Group การใหทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมดูงาน รวม ๑,๔๔๑ ทุน รวมทั้งเปน
เจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครั้งที่ ๓ (AMED III)
และการประชุมสุดยอดผูน ำลุม น้ำโขงตอนลาง ครัง้ ที่ ๑ นอกจากนี้ จากนโยบายสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ที่ชัดเจนและบทบาทที่สรางสรรคของไทย สงผลใหไทยไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงสมาชิกและ
ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council) วาระป ๒๕๕๓๒๕๕๖ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชแนวทางการเจรจาสันติวิธีตามกลไก
ทวิภาคีที่มีอยู เชน เหตุการณกรณีคนไทย ๗ คนถูกทางการกัมพูชาจับกุม รัฐบาลใหความชวยเหลือ
ในดานกงสุล ดานมนุษยธรรม และคำปรึกษาดานกฎหมายแกคนไทย ๗ คน รวมทั้งไดหารือกับ
รัฐบาลกัมพูชาอยางตอเนื่องเพื่อชวยเหลือคนไทยดังกลาวใหไดรับความเปนธรรม จนคนไทย ๕ คน
ไดเดินทางกลับประเทศไทยแลว สวนอีก ๒ คนที่เหลือกำลังใหการชวยเหลือทางกงสุลเพื่อใหไดรับ
การปลอยตัวโดยเร็วตอไป การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทำไวกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ โดยใหความสำคัญกับการสรางความตระหนักรู
และเตรียมความพรอมของไทยไปสูความเปนประชาคมอาเซียน
ตามเปาหมายในป ๒๕๕๘ การผลักดันแผนแมบทวาดวยความ
เชื่ อ มโยงระหว า งกั น ในอาเซี ย น (Master Plan on ASEAN
Connectivity) และการเข า ร ว มภารกิ จ รั ก ษาสั น ติ ภ าพของ
สหประชาชาติในดารฟูร ซูดาน ติมอร-เลสเต และเฮติ รวมทั้ง
การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น สำคั ญ ระดั บ โลก เช น การพั ฒ นาแห ง
สหัสวรรษ (MDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
และพิธีสารเกียวโต ทั้งนี้ ไดเขารวมการประชุมรัฐภาคี UNFCCC
และการประชุม UN Climate Change Talks เพื่อรวมกำหนดขอตกลงที่เหมาะสม เปนธรรม การ
สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ โดยมีมาตรการหลัก คือ (๑) เสริม
สรางขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ ผานการผลักดันยุทธศาสตรการเจริญเติบโต
รูปแบบใหมในกรอบเอเปคที่คำนึงถึงความสมดุล เทาเทียมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การริเริ่ม
แนวคิดหุนสวนเชิงสรางสรรคกับสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) และการสรางความแข็งแกรงใน
อุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีศักยภาพสูง เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและ
ประมง (ภายใตโครงการครัวไทยสูโลก โครงการอาหารฮาลาล) และภาคบริการ (ภายใตโครงการ
medical hub) เปนตน (๒) ขยายตลาดใหมโดยใหความสำคัญกับการสงออกในอาเซียน จีน ญี่ปุน
และอินเดีย โดยใชประโยชนจาก FTA ซึ่งทำใหมูลคาการคากับประเทศที่มีความตกลง FTA เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ขณะที่รักษาตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปควบคูกัน ซึ่งในป ๒๕๕๓
มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๖.๙ (๓) เปดเสรีการคาและบริการกับคูเจรจาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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โดยมีผลบังคับใชแลว รวม ๕ ประเทศ ไดแก จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย และญี่ปุน (๔)
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจผานกรอบอนุภูมิภาค อาทิ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสำหรับความรวมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และความรวมมือลุมน้ำโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan
Cooperation) รวมทั้งการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคใหใกลชิดกับประชาคมเศรษฐกิจอื่นๆ ผานกรอบ
ความรวมมือสำคัญ ไดแก แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
๖ ประเทศ (GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
และ (๕) เตรียมการจัดตั้งองคกรสำรองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three
Emergency Rice Reserve: APTERR) อยางเปนรูปธรรม โดยยกรางขอตกลงการจัดตั้งองคกร
APTERR พัฒนาแนวทางและกลไกระบายขาวสำรอง และศึกษารายละเอียดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
สมทบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ APTERR จากประเทศสมาชิกและการหา
รายไดจากคาธรรมเนียมบริการ ซึ่งปจจุบัน ไดเสนอขอจัดตั้ง
สำนักเลขานุการองคกร APTERR เปนการถาวรที่ประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังไดเขารวมการประชุมผูนำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘
(8th Asia-Europe Meeting: ASEM 8) และการประชุม World
Economic Forum ครั้งที่ ๔๐ และ การใหความคุมครองและ
ดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ โดยเรงใหความ
ชวยเหลือเชิงรุกแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ เนน
การขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ ซึ่งในป ๒๕๕๓ มี
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๗.๖ และสงเสริมการอำนวยความสะดวก
แกชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในลักษณะ
One-Stop Service รวมทั้งไดสงกองกำลังทหารไปปฏิบัติภารกิจรวมกับกองกำลังผสมนานาชาติ
(Combined Maritime Forces) เพื่อปองกันและปราบปรามโจรสลัดในโซมาเลีย ซึ่งสงผลกระทบ
ตอเรือสินคาไทยที่ใชเสนทางเดินเรือดังกลาว เฉลี่ยเดือนละ ๑๘ เที่ยว คิดเปนมูลคาสินคาปละ
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน เกิดจากความไมชัดเจนของมาตรา ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการดำเนินความสัมพันธกับตางประเทศ
โดยเฉพาะการลงนามในพันธกรณีระหวางประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินงานดานการตางประเทศ
จำเปนตองใหความสำคัญมากขึ้นกับการเสริมสรางความเขาใจในมิติดานการตางประเทศของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการกำหนดทาทีของประเทศไทยกอนออกไปสูเวทีระหวาง
ประเทศ
๒.๖ นโยบายด า นเศรษฐกิ จ (มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย และนโยบายเศรษฐกิจ ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน) รัฐบาลไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานโครงการสำคัญ คือ การ
สงเสริมใหภาครัฐนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช โดยสงเสริมใหมีการ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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วางระเบียบทางการคลังเพื่อชวยสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีสวนรวม การสนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานกระบวนการฝกอบรมจาก
ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมถึงศูนยและสถานีตา งๆ ทีม่ ศี กั ยภาพเปนศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเฉพาะดาน จำนวน ๒,๓๗๑ ศูนย ซึ่งมีเกษตรกรผานการฝกอบรม จำนวน ๑๕๖,๒๐๐
ราย การสงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานการจัด
หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีความพรอมในการมีสวน
รวมเพื่อแกไขปญหาความยากจน การสงเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผนชุมชน โดย
การนำองคความรู ประสบการณของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการ
สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงผานกระบวนการแผนชุมชน และสรางเครือขายการทำงาน
รวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดและ
ชุมชน และการสรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก โดยผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในป
๒๕๕๓ เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง
รอยละ ๑๐๐ และผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑความจำเปน
พืน้ ฐาน (จปฐ.) เปนจำนวนถึง ๒๓,๐๐๐ คน เมือ่ เปรียบเทียบกับป
๒๕๕๒ ที่มีเกษตรกรผานเกณฑ จปฐ. จำนวน ๑๔,๐๐๐ คน
สงผลใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีขึ้นรอยละ ๖๓.๐๗ ของเกษตรกรที่รวมโครงการ
นอกจากนี้ รัฐบาลไดดำเนินการ ดังนี้ (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจใหแขงขัน พัฒนาผูประกอบ
การรายเดิม เสริมสรางผูป ระกอบการรายใหม (ซึง่ ในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มีผปู ระกอบการรายใหม
๗,๐๐๕ ราย และ ๗,๐๒๙ ราย ตามลำดับ) รวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรภาค
อุตสาหกรรม และบริการปจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ในดานการสรางนวัตกรรม แนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค รัฐบาลไดเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และขยายตลาดทางการคาและจัดคู
ธุรกิจเชิงสรางสรรค สงผลใหเกิดมูลคาทางธุรกิจ จำนวน ๓,๖๘๖,๕๕๗,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ มีการ
เพิ่มสภาพคลองใหกับผูประกอบการ SMEs โดยการใหวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น ๑๓๙,๖๓๕ ลานบาท
และสงเสริมการลงทุนเชิงรุก ทั้งนี้ มีคำขอรับการสงเสริมการลงทุนสุทธิรวมประมาณ ๓,๑๐๐
โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ ๑,๐๘๖,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งการสรางระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค นอกจากนี้ รั ฐ บาลได ส ง เสริ ม การขยายฐานภาคบริ ก ารใน
โครงสรางการผลิตของประเทศ โดยมีการยกเวนคาธรรมเนียมวีซาสำหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
ประเทศไทย คาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสำหรับ
ผูประกอบธุรกิจโรงแรมเหลือ ๑.๒๕ เทาของเดือน ลดหยอนคาธรรมเนียมการขึ้นลงและที่จอด
เครื่องบิน (Landing & Parking Fee) ใหสวนราชการจัดการประชุม อบรม สัมมนา โดยเนนจัดใน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้นแทนการฝกอบรมดูงานในตางประเทศ และรัฐบาลยังใหผูประกอบการ
สามารถนำคาใชจายการจัดประชุม สัมมนา อบรม และการจัดการทองเที่ยวในประเทศเปนรางวัล
แกพนักงานมาหักเปนคาใชจา ยได ๒ เทาของทีจ่ า ยจริง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทีก่ ระตุน นักทองเทีย่ ว
ใหเขามาในประเทศไทย และชวยเหลือผูประกอบการ ไดแก ประดับไฟสองสวางแหลงทองเที่ยว
ที่สำคัญริมสองฝงแมน้ำเจาพระยา ประกันภัยชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยกรณีเกิด
จลาจล ชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และปญหาภายในประเทศ มีการอนุญาตการถายทำภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยจากคณะ
ถายทำภาพยนตรในตางประเทศ รวม ๕๒๔ เรื่อง มีรายไดรวม ๑,๗๗๙.๓๒ ลานบาท จัดโครงการ
เฝาระวังการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินคาและบริการใหแกนักทองเที่ยว และรัฐบาลตั้ง
งบประมาณโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) ดานการทองเที่ยว จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๓๑.๙๓ ลานบาท สงผลใหตัวเลขนักทองเที่ยวตางชาติถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน
๑๕,๗๙๙,๕๐๖ คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๙๖ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป ๒๕๕๒ สูงกวา
เปาหมายที่วางไว ๑๕.๕ ลานคน สรางรายไดกวา ๖ แสนลานบาท นอกจากนี้รัฐบาลไดเรงรัดการ
จัดทำแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยกำหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทย
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลก
สามารถสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคำนึงถึงความเปนธรรม สมดุล และยัง่ ยืน โดยมีเปาหมาย
ใหอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๕
อันดับ หรือเปน ๑-๕ ของทวีปเอเชีย ขณะที่รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ ๕ และกลุมคลัสเตอรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา ๑๔ กลุมคลัสเตอร (๒)
สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบ
กิจการ ซึ่งคำนึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการรัฐบาลไดกำหนดมาตรการและโครงการดังตอไปนี้เพื่อให
ผูป ระกอบการไดเขารวมและเปนสวนหนึง่ ทีช่ ว ยพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ไปสูก ารพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน ไดแก โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สงเสริมใหเกิดเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เวศน (Eco-Industry Town) ส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม :
Corporate Social Responsibility (CSR) สงเสริมใหสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริมใหใช
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมาภิ บ าลควบคู กั บ การประกอบกิ จ การ บริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรแร ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โครงการรณรงค แ ละส ง เสริ ม การใช ร ะบบธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดลอม โครงการสรางเครือขายเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมจากสถานประกอบการ โครงการ
สร า งการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มนิ ค มอุ ต สาหกรรม
โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาว
ดาวเขียว) และรณรงคใหตระหนักถึงความสำคัญเรื่องหลัก 3R (Reduce/Reuse/Recycle) (๓)
ควบคุ ม ให มี ก ารรั ก ษาวิ นั ย การเงิ น การคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
กำหนดใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ ๖๐ โดย ณ สิ้นเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ธันวาคม ๒๕๕๓ มีหนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเทากับรอยละ ๔๒.๔๙ โดย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณชำระหนี้เทากับ ๑๙๗,๙๔๖,๑๖๘,๔๐๐ บาท หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๑.๖๔ ของงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ทัง้ นีม้ กี ารเบิกจายการชำระหนีร้ วมทัง้ สิน้ ๑๙๗,๙๔๖,๑๔๓,๘๔๘.๗๐ บาทหรือคิดเปนรอยละ ๙๙.๙๙
ของงบประมาณชำระหนีท้ ไี่ ดรบั จัดสรร โดยรัฐบาลจัดเก็บรายไดสทุ ธิ ๑,๖๗๘,๙๑๐ ลานบาท สูงกวา
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ ๓๒๘,๙๑๐ ลานบาท หรือรอยละ ๒๔.๔ (สูงกวาปที่แลว
รอยละ ๑๙.๐) การเคลื่อนไหวของราคาสินคาและอัตราเงินเฟอของไทยอยูที่รอยละ ๓.๓ ซึ่งอยูใน
กรอบที่กำหนดไว (รอยละ ๓.๐-๓.๕) ถือวาเปนระดับอัตราเงินเฟอที่แสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยเติบโตมีเสถียรภาพดีอยางตอเนื่อง และมีระดับต่ำกวาหลายประเทศมากเมื่อเทียบกับการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยที่ขยายตัวรอยละ ๗.๘ (๔) จัดใหมีการออมเพื่อการ
ดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง โดยผูประกันตนที่จายเงินสมทบ
สำหรั บ ประโยชน ท ดแทนกรณี ช ราภาพ จำนวน ๙,๖๘๕,๓๑๓ คน เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่
ผานมา ๓๒๕,๒๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๓.๔๗ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งจะทำใหมีระบบการออมเพื่อการ
ชราภาพที่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบจำนวน ๓๕.๕ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ
๖๒ ของจำนวนผูมีงานทำ (๕) รัฐบาลไดมีการกำกับใหการประกอบกิจการมีการ
แขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และคุมครองผูบริโภค ซึ่งทำใหเกิดการแขงขันของธุรกิจสินคาและบริการ
เปาหมาย ๖ กลุมสินคา อันไดแก สินคาอุปโภคบริโภค ปโตรเลียม ปโตรเคมีและเคมี
เกษตร สินคายานยนต วัสดุกอสราง ธุรกิจสินคาอื่น และธุรกิจบริการ ทำใหคาระดับ
การแขงขันทางการคาของธุรกิจเปาหมายของป ๒๕๕๓ ทีม่ คี วามเปนธรรมดีขนึ้ รอยละ
๙๒.๗๘ สูงขึ้นจากป ๒๕๕๒ คิดเปนรอยละ ๐.๗๖ สงเสริมการแขงขันทางการคา
(Competition Advocacy) ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยการเสริมสราง
ความรูดานตาง ๆ ที่จำเปน เชน แนวทางปฏิบัติการ ตกลงรวมกันทางธุรกิจ พรอมทั้ง
ใหคำปรึกษาแกผูประกอบธุรกิจ นักกฎหมาย นักศึกษา และประชาชนที่สนใจใน
ประเด็นดานกฎระเบียบการคาตาง ๆ เชน การใชอำนาจเหนือตลาดตามมาตรา ๒๕
การรวมธุรกิจตาม มาตรา ๒๖ การตกลงรวมกันตามมาตรา ๒๗ และการปฏิบัติที่ไม
เปนธรรมทางการคาตามมาตรา ๒๙ เปนตน ทั้งนี้ มีเรื่องรองเรียนสำคัญ ๆ ทั้งในความรับผิดชอบ
ของกรมและหนวยงานอื่นๆ เชน การไมปดปายราคา การขายสินคาราคาสูงเกินควร การกักตุน
สินคา เครื่องชั่งไมไดมาตรฐาน เปนตน ซึ่งไดรับการแกไขปญหาใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลารวม
๔,๔๗๘ เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ ๙๖.๓๔ โดยสามารถรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน สายดวน
๑๕๖๙ และ ตู ปณ. ๑๕๖ นอกจากนี้ยังสามารถแกไขปญหาใหกับผูบริโภคในความรับผิดชอบของ
สำนั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคที่ ม าร อ งเรี ย นทั้ ง ในส ว นกลางและภู มิ ภ าค จำนวน
๑๗,๕๑๕ ราย หรือคิดเปนรอยละ ๘๑.๕๘ (๖) ดำเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิต
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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สินคา บริการ และการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐบาลไดมีการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต โดย
การเรงรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งเปนแผนกระตุน
เศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงินลงทุนภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๑.๔๓ ลานลานบาท
ประกอบดวย ๗ แผนงานสำคัญ ไดแก ๑) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ
พัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
๒) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเปนตอการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) แผนงานพัฒนาการทองเที่ยว
๔) แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ๕) แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย ๖) แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข และ ๗) แผนงานการ
ลงทุนเพื่อการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเหลือจายจากพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวง
การคลังกูเ งินเพือ่ ฟน ฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ ซอมแซมโครงสรางพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั ความเสียหายจาก
อุทกภัยในชวงที่ผานมา วงเงินรวม ๕,๒๖๘.๖ ลานบาท ซึ่งมีโครงการสำคัญ ๆ เชน โครงการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำ และโครงการปองกันและบรรเทา
อุทกภัย เปนตน ทั้งนี้ ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติใหแกโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ รวม ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท
สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินแลว จำนวน ๓๓๔,๙๕๘.๑๘ ลานบาท และมีการเบิกจายแลว
๒๕๗,๐๗๔.๔๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๕ ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร หรือรอยละ ๗๓.๔๖ ของ
วงเงินที่อนุมัติ โครงการสินเชื่อ SMEs Power ซึ่งไดมีการดำเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคมธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประกอบการ SMEs ที่กำลังประสบภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจตกต่ำ โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอดอนุมตั สิ นิ เชือ่ ๑๓๐ ราย วงเงิน ๖๘๓ ลานบาท
และมีการเบิกจายสินเชื่อแลว ๖๒๗ ลานบาท รวมถึงโครงการสินเชื่อ SMEs Power เพื่อวันใหม
ซึ่ ง เป น โครงการเสริ ม สภาพคล อ งให กั บ ผู ป ระกอบการ SMEs ในกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด รั บ ผล
กระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองบริเวณยานราชประสงคและพื้นที่ใกลเคียง ระยะ
เวลาตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอด
อนุมตั สิ นิ เชือ่ ๑๔,๔๖๔ ราย วงเงิน ๖,๙๒๔ ลานบาท และมีการเบิกจายสินเชือ่ แลว ๖,๒๓๐ ลานบาท
การปลอยสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแกผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสวนของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งทำใหสัดสวนของสินเชื่อ SMEs ในความ
ดูแลของ SFIs เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔.๘๗ ในป ๒๕๕๒ เปนรอยละ
๕.๘๔ ในป ๒๕๕๓ นอกจากนั้ น รั ฐ บาลยั ง ให ก ารช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการในดานอื่น ๆ อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อใหแก
SMEs การสนับสนุนมาตรการขยายบริการรับประกันการสงออก
สินเชื่อเพื่อชะลอการเลิกจางแรงงาน มาตรการสนับสนุนธุรกิจ
ทองเที่ยว การสรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก ซึ่งมุงจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่วประเทศ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รวม ๕,๔๗๕ หมูบานหรือชุมชน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๑ ลานบาท และโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ จำนวน ๒๕ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ จำนวน ๗๐๑
ลานบาท สงผลตอการสรางรายไดใหแกผูผลิตและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น
๓,๑๑๖,๓๒๑,๒๙๔ บาท (๗) สงเสริมใหประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุมครองแรงงานเด็กและ
สตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทำงานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกั น สั ง คม รวมทั้ ง คุ ม ครองให ผู ท ำงานที่ มี คุ ณ ค า อย า งเดี ย วกั น ได รั บ ค า ตอบแทน สิ ท ธิ
ประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยรัฐบาลใหการสงเสริมใหประชากรวัย
ทำงานมีงานทำ ผานโครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา และทหารกอง
ประจำการ) ในป ๒๕๕๓ และสนับสนุนการจัดหาแหลงงาน และการยกระดับฝมือและศักยภาพ
แรงงาน ซึ่งในชวง ๒ ปที่ผานมา มีประชากรวัยแรงงานไดรับการบรรจุงานทั้งในและตางประเทศ
รวม ๕๐๑,๐๙๔ ราย ทำใหป ๒๕๕๓ มีรายไดเขาประเทศ จำนวน ๕๕,๑๕๐ ลานบาท นอกจากนั้น
รั ฐ บาลยั ง ได ใ ห ค วามสำคั ญ ต อ การคุ ม ครองแรงงานเด็ ก และสตรี การดำเนิ น การจั ด ระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทำงานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน การจัดระบบประกันสังคม ซึ่ง
มีผูประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นจาก ๙,๓๖๐,๑๑๙ คน ในป เพิ่มขึ้นเปน ๙,๖๖๐,๔๕๕
คน ในป ๒๕๕๓ หรือเพิ่มขึ้น ๓๐๐,๓๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๓.๒๑ โดยในป ๒๕๕๓ ไดมีการจาย
สิทธิประโยชนจากการประกันสังคมรวม ๔๔,๒๘๑.๑๗ ลานบาท รวมถึงพัฒนาระบบประกันสังคม
ใหมีการบริหารจัดการที่คลองตัว โปรงใส และเพิ่มสิทธิประโยชนดานตางๆ เชน ทันตกรรม การ
คลอดบุตร เงินสงเคราะหบุตร เปนตน พรอมกันนั้น ยังไดดำเนินการรางพระราชบัญญัติประกัน
สังคม ๓ ฉบับ ไดแก ๑) รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒) รางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบางประเด็นสำคัญ) และ ๓) รางพระราชบัญญัติการ
กลับเปนผูประกันตน พ.ศ. .... เพื่อคืนสิทธิแกผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่สิ้นสภาพการเปนผู
ประกันตนเพราะขาดสงเงินสมทบ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร การปรับ
เปลี่ยนสำนักงานประกันสังคมเปนองคกรอิสระ และเตรียมการนำแรงงานนอกระบบเขาสูระบบ
ประกันสังคมภาคสมัครใจตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
นอกจากนั้น ยังใหการคุมครองดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ จำนวน ๔,๕๘๙,๖๓๕ คนในป
๒๕๕๒ และ ๓,๒๗๘,๔๖๑ คนในป ๒๕๕๓ และ ปรับอัตราคาจางขั้นต่ำในป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
รวมถึงเตรียมความพรอมวางแนวทางอัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อการ
กำหนดอัตราคาจางที่เหมาะสมและเปนธรรมแกแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานฝมือ และยังขยายความ
คุมครองประกันสังคมแกแรงงานนอกระบบ เชน การปรับปรุงสิทธิประโยชน และปรับเงินสมทบ
เปนตน (๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกรเพือ่ วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลไดดำเนิน
การตรวจสอบปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลเปรียบ
เทียบกับปที่ผานมา พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรดานการเกษตร จำนวน ๗๑๘,๗๒๒ ราย ฝกอบรม
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร จำนวน ๖๘๘,๑๖๕ ราย รวมถึง ออกหนังสือรับรอง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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การขึน้ ทะเบียนคุม ครองพันธุพ ชื และแกไขปญหาหนีส้ นิ และฟน ฟูอาชีพแกเกษตรกร โดยอนุมตั เิ งินกู
จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนกองทุนแกเกษตรกร จำนวน ๑,๒๘๑
ราย (สมาชิ ก สหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกร) และชดเชยดอกเบี้ ย ให กั บ สมาชิ ก สหกรณ แ ละกลุ ม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาและฟนฟูอาชีพของเกษตรกรรายยอย จำนวน ๕๙๔,๖๔๖ ราย
จากสถาบั น เกษตรกร (สหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกร) จำนวน
๑,๙๗๓ แหง ซึ่งสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
ฟนฟูอาชีพ สามารถชำระหนี้ จำนวน ๒๓๔,๙๖๗ ราย พรอมกัน
นั้นไดสรางระบบประกันความเสี่ยงทาง การเกษตร โดยมีกลไก
สำคัญ ไดแก โครงการประกันรายไดเกษตรกร โดยป ๒๕๕๒ มี
เกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง ๓ ชนิดคือ ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตว และมันสำปะหลัง ไดรับประโยชนทั้งสิ้น ๔ ลานครัวเรือน
วงเงินที่รัฐบาลจายชดเชยใหแกเกษตรกรรวม ๕๔,๘๘๓ ลานบาท
และในป ๒๕๕๓/๕๔ มี เ กษตรกรมาขึ้ น ทะเบี ย น จำนวน
๔,๙๐๑,๘๖๕ ราย วงเงินจายชดเชยใหเกษตรกรแลว ๒๖,๑๖๒
ลานบาทการดำเนินกระบวนการเพื่อใหมีการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งจะสิ้นสุดขั้นตอนการ
ดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การกำหนดมาตรการรองรับการเปดตลาดสินคา
เกษตรภายใตความตกลง AFTA ผานการดำเนินการของกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ โดยไดใหการชวยเหลือสนับสนุนไปแลว ๑๔
โครงการ วงเงิน ๔๘๓.๗๙ ลานบาท และการสงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่ง
รัฐบาลไดมีนโยบายในการสรางโอกาสทางการตลาด และดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
สำคัญๆ อาทิ ปาลมน้ำมัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง กาแฟ มันสำปะหลัง ไขไก กุงขาวแวนนาไม
เปนตน ทำใหราคาสินคาเกษตรสำคัญเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกชนิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรีย โดยจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ไปสูการปฏิบัติ และการผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อพิจารณายกรางพระราช
บัญญัติวาดวยการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรบูรณาการ
การดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน นโยบายดานการเงินการคลังที่เหมาะสม (๙) สงเสริม
สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดำเนินกิจการดานเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งในป ๒๕๕๓ ปริมาณธุรกิจของ
สหกรณเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๘.๙๒ มีสหกรณที่มีผลกำไร จำนวน ๔,๑๘๓ แหง คิดเปนรอยละ ๖๗.๘๘
ของสหกรณ สงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ทำการเกษตรประเภทเดียวกัน รวมถึงสงเสริมใหการเขาถึงองคความรูการเพิ่ม
ผลผลิต การลดตนทุนการเกษตร และเทคโนโลยีแกเกษตรกร จำนวน ๒,๙๐๔ ราย และดำเนิน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตกลุมเครือขายวิสาหกิจไหม โดยสงเสริมกลุมเครือขายผูเลี้ยงไหม
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ในดานเทคนิคการจัดการดานการผลิตหมอนไหมเพื่อเพิ่มผลผลิต
ของกลุมเครือขายเกษตรกร จำนวน ๕๗๒ ราย (๑๐) จัดใหมี
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานอั น จำเป น ต อ การดำรงชี วิ ต ของ
ประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทาง
เศรษฐกิจ และ (๑๑) การดำเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสราง
หรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ของรัฐอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐบาลไดให
ความสำคัญใน ๓ ดานหลัก ไดแก ดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
รัฐบาลไดมีมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนในดาน
ตาง ๆ เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก โดยมีผูไดรับประโยชนจากการลดคาไฟฟา ๘.๑๒ ลานครัวเรือนตอเดือน ลดคาประปา ๓.๑๗๖
ลานครัวเรือนตอเดือน ลดคาโดยสารประจำทาง ๓๐.๒๔ ลานตั๋วตอเดือน และลดคาโดยสารรถไฟ
ชั้น ๓ จำนวน ๒.๘๑ ลานคนตอเดือน และดำเนินมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
เฉพาะโครงการถนนไรฝุนซึ่งดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ ๓,๒๐๐ กิโลเมตร รวมทั้งใหเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ ๒๕๕๓ วงเงิน ๔.๓๘ ลานบาท และจัดเก็บรายได
จากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่เปนไปตามเปาหมาย จำนวน ๙๑,๕๕๓.๒๒ ลานบาท และ
การกำหนดแนวนโยบายผูถ อื หุน ภาครัฐเพือ่ ใชเปนกรอบและแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ดานพลังงาน โดยใหความสำคัญกับสำรวจและผลิตปโตรเลียม เสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานไฟฟา การกำหนดนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาพลังงาน เพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน การกำหนดนโยบายดานการพัฒนาพลังงานทดแทนให
เปนวาระแหงชาติที่สำคัญ โดยมีความคืบหนาที่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อไฟฟาไปแลว ๑,๗๔๐ เมกะวัตต เกินจากเปาหมาย
ที่ตั้งไว ๘๐๐ เมกะวัตต ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ใหความสำคัญกับการดำเนินการอนุรักษพลังงาน
ในทุกภาคสวน นอกจากนี้ รัฐบาลไดเนนการกำกับดูแลราคาพลังงานใหเปนธรรมตอทัง้ ผูป ระกอบการ
และผูบริโภค และใชกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงขึ้นจากการ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตในการลดภาระของครัวเรือน โดยพยุงการราคาน้ำมัน ราคากาซหุงตม
LPG และกาซธรรมชาติ รวมกับจัดทำแผนนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การผลิต
พลังงานไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ กาซชีวภาพ และชีวมวล และสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
เปนตน และเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนทั่วไปอนุรักษและประหยัดพลังงาน รวมทั้งสราง
ความมั่ น คงด า นพลั ง งานเพื่ อ ให มี พ ลั ง งานเพี ย งพอต อ ความต อ งการภายในประเทศ และด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐบาลไดดำเนินการพัฒนาโครงขายสารสนเทศและการ
สื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอยางทั่วถึง สงผลใหป ๒๕๕๓ จำนวนประชากรใชอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้นคิดเปนร อ ยละ ๒๒.๓๗ จากร อ ยละ ๒๐.๑๐ ในป ๒๕๕๒ สนั บ สนุ น การใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสทดแทนการจัดซื้อซอฟตแวรราคาแพงและสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหา
ซอฟตแวรของภาครัฐ และกำหนดนโยบายบรอดแบนดแหงชาติเพื่อใหเกิดความชัดเจนและใชเปน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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กรอบดำเนิ น งานและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาบริ ก ารบรอดแบนด ที่ ใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ที่
หลากหลาย และตอบสนองความตองการการบริการของทุกภาคสวน รวมทั้งขยายโครงขายผาน
โครงการสำคัญ อาทิ โครงการสรางโทรศัพทเคลือ่ นทีย่ คุ ที่ ๓ (3G) โครงการถนนไรสาย : อินเทอรเน็ต
ไรสายความเร็วสูงสูชุมชน โครงการไปรษณียเพื่อสินเชื่อรายยอย (Post Bank) และการจัดทำฟอนต
มาตรฐานราชการไทย เปนตน (๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสง
ทางราง รวมทัง้ การดำเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทัง้ ภายในและระหวางประเทศ รัฐบาล
ไดใหความสำคัญในการการพัฒนาระบบขนสง โดยสงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี ซึ่งได
จัดเตรียมโครงการทาเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงค
คลองใหญ จังหวัดตราดและโครงการกอสรางทาเรือเชียงแสนแหงที่ ๒ จังหวัดเชียงราย การดำเนินการ
ตามแผนการลงทุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานของการรถไฟแห ง ประเทศไทย วงเงิ น ลงทุ น รวม
๑๙๕,๘๒๐.๕๐ ลานบาท การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผาน
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยาน
ในเมือง โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ชวง
หัวลำโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ โครงการรถไฟฟาสายสีแดง โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว
ชวงหมอชิต-สะพานใหม และชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแครายมีนบุรี รวมทัง้ ยังสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจ การคา การลงทุน ในระดับภูมภิ าค โดยไดดำเนินการ
พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงในแนวเหนือ-ใต แนวตะวันออก-ตะวันตก การเชื่อมโยงโครงขาย
ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคภายใตความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) ดานการ
ขนสง และการดำเนินโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารจากเดิม ๔๕ ลานคนตอป เปน ๖๐ ลานคนตอป การดำเนิน
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวางประเทศ และแผนการ
กอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต (๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาค
เอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง รัฐบาลไดใหความสำคัญ
กับการพัฒนาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสภายในองคกรของอุตสาหกรรม การสงเสริมสนับสนุนการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs การจัดอบรมและสัมมนาใหความรู ดานบริหารจัดการและ
การตลาดแกผูประกอบ โดยในป ๒๕๕๓ สามารถดำเนินการได ๑๙,๕๘๕ ราย เทียบกับป ๒๕๕๒ ที่
พัฒนาผูประกอบการรวม ๙,๒๔๗ ราย เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑๑.๘๐ การสงเสริมดานนโยบายเศรษฐกิจ
สร า งสรรค เชิ ง พาณิ ช ย ภายใต ค ณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิ จ สร า งสรรค แ ห ง ชาติ แ ละคณะ
อนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ เชน จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ
สรางสรรคนานาชาติ การสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตรและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชกลไกคณะกรรมการ
ระดับชาติที่สำคัญ อาทิ คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กศส.) และคณะกรรมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) ทำใหเกิดการรวมตัวของภาคเอกชนขึ้นอยางตอเนื่อง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ในการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางใกลชิดและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เชน มาตรการฟนฟูดานการทองเที่ยวและการใหความชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ได
รับผลกระทบจากวิกฤตปญหาทางการเมืองภายในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
และแนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกร โดยพัฒนาความรูและสงเสริมการ
อบรมฝกฝนอาชี พ เสริ ม ของสมาชิ ก กลุ ม แม บ า นเกษตรกรและกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และดำเนิน
โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคาตามนโยบายของรัฐบาล และการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับเศษไหมเหลือทิ้ง การสงเสริมชนิดของผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรใหกับสหกรณ กลุม
เกษตรกร กลุมอาชีพ ๗๓๗ แหง อาทิ การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และการอบรมใหความรูตาง ๆ เปนตน
ส ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า เกษตร โดยสนั บ สนุ น การลงทุ น อุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิ น ค า เกษตร
โดยเฉพาะออยและน้ำตาลทีม่ ผี ลพลอยไดไปใชประโยชนใหคมุ คานอกเหนือการบริโภค และมีการจัดทำ
แผนแม บ ทอุ ต สาหกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพื่ อ เสริ ม สร า งมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ แก
อุตสาหกรรมอาหารไทย เชื่อมโยงไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงการมีมาตรฐาน
และสุขอนามัยแกผูบริโภคภายในประเทศ
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน ไดแก ปญหาในการติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง
ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ โดยเฉพาะโครงการดานสาธารณสุข
การสรางความรูความเขาใจในโครงการประกันรายไดเกษตรกร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคนไทยยังอยูในระดับต่ำและกระจายไมทั่วถึง การผลักดันการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ในระบบ 3G โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม ที่ยังมีความลาชาจาก
การเคลื่อนยายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ
๒.๗ นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (มาตรา ๘๕ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน) โดยรัฐบาลไดริเริ่มการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยจัดสรรงบประมาณเปนกองทุน
ธนาคารที่ดิน ๑๖๗ ลานบาท เพื่อจัดซื้อที่ดินมาจัดสรรใหเกษตรกรและผูไมมีที่ดินทำกิน สนับสนุน
ใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง โดยไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน
ในที่ดิน (กสน.๓) แกสมาชิกนิคมสหกรณ ๑,๑๑๖ ราย พื้นที่ ๑๓,๐๓๓ ไร ออกหนังสือแสดงการทำ
ประโยชน (กสน.๕) แกสมาชิกนิคมสหกรณ ๒,๘๒๓ ราย พื้นที่ ๕๒,๓๐๙ ไร จัดใหเกษตรกรเขาทำ
ประโยชนในที่ดินทำกิน มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แกเกษตรกร ๒ สวน คือที่ดินรัฐที่เปนที่ดิน
ทำกิน ๙๔,๑๗๕ ราย พื้นที่ ๑,๒๒๕,๙๕๕ ไร และที่ดินชุมชน จำนวน ๗๙,๙๑๗ ราย พื้นที่
๔๙,๖๕๘ ไร ๑,๔๓๙ ชุมชน ที่ดินเอกชน ๔๔๗ ราย พื้นที่ ๒,๒๙๖ ไร การจัดรูปที่ดิน โดยจัดทำ
โครงการสำรวจจัดรูปที่ดิน สำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจปกหลักเขตพื้นที่จัดรูปที่ดิน ๑๗ แหง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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เนื้อที่ ๑๗๗,๐๙๐ ไร และออกแบบจัดรูปที่ดิน ๑๔ แหง เนื้อที่
๙๒,๘๕๐ ไร เรงแกไขปญหาขอพิพาทจากการบุกรุกที่ดินของ
รัฐซึ่งมีการประสานและแกไขปญหาขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
แลว ๑๓๙ เรื่อง ดำเนินการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินในเขต
ที่ดินของรัฐ ๒๑๓ ระวาง เนื้อที่ ๕๓๒,๕๐๐ ไร มีราษฎรไดรับ
การรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ๓๖,๕๐๐ ราย
นอกจากนั้น ได ก ำหนดเขตการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามความ
เหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ไดแก ขาวนาปรัง
กาแฟ ทุเรียน ลำไย และยางพารา และอยูระหวางดำเนินการ
๕ ชนิด ไดแก มังคุด ถั่วเหลืองฤดูแลง สับปะรดโรงงาน เงาะและ
มะพร า ว และจั ด สรรพื้ น ที่ ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ทำการเกษตรในการปลู ก พื ช อาหารและพื ช ทดแทน
พลังงานรองรับสถานการณวิกฤตอาหารและพลังงาน ซึ่งไดดำเนินการแลวในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
จำนวน ๑๘๕,๒๓๑ ไร และในป ๒๕๕๔ ไดตั้งเปาหมายในการดำเนินการจำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร
ทั่วประเทศ สวนโครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานในพื้นที่ทุงกุลารองไห ระยะที่ ๒ ไดพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการผลิตใหเหมาะสมตอการผลิตขาวหอมมะลิ มีเปาหมายในพื้นที่ทุงกุลารองไห
๑.๒๗ ลานไร เกษตรกร ๘๗,๔๐๐ ครัวเรือน ใหสามารถเพิ่มผลผลิตจาก ๒๕๐ กิโลกรัมตอไรเปน
๔๗๐ กิโลกรัมตอไร กำหนดมาตรฐานการใชที่ดินซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
กำหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศสามารถใชประโยชนทรัพยากรและกำหนด
มาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเพื่อปองกันและ
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สงผลตอระบบนิเวศทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ดานการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รัฐบาลไดดำเนินนโยบายการใช
ประโยชนทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพและจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพระดับทองถิน่
รวมทั้ง การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ โดยสงเสริมการอนุรักษ
ฟนฟู ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ ซึ่งดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ไดแก ลุมน้ำทะเลสาบ
สงขลา การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ และการฟนฟูลุมน้ำแมตาว รวม ๓๑,๖๕๙ ไร จัด
ระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อลดระดับน้ำใตดินและปองกันการกระจายดินเค็ม จำนวน ๑๔๙,๕๘๐ ไร
สงเสริมเกษตรอินทรียและการใชสารอินทรียแทนสารเคมี โดยสนับสนุนโครงการวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย จำนวน ๑๓,๐๐๒,๐๒๗ ไร พรอมทั้งรณรงคและสงเสริมการปลูก
หญาแฝก จัดระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่สูง จำนวน ๙๓๔,๓๔๒ ไร สวนการแกไขปญหา
ทรัพยากรถูกทำลาย ไดสงเสริมการปลูกปาตางๆ โดยฟนฟูปาไม ๙๙,๒๓๔ ไร ปองกันและดูแล
รักษาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ๖๗.๗ ลานไร การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จัดทำฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพระดับทองถิ่น โดยนำเขาระบบฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ๓๕ ชุมชน พรรณไมในระบบ ๑๕๕ ชนิด และรวบรวมพรรณไมหายากเพิ่มอีก ๑๒๕ ชนิด
จัดทำระบบฐานขอมูล ๕ ระบบ ดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลกในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ำตก
เขาอีโต ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร จัดหาแหลงน้ำ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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หรือกอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำในเขตชลประทาน โดยกอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำ
ในเขตชลประทาน จำนวน ๖๖๕ แหง ทำใหมพี นื้ ทีร่ บั ประโยชนเพิม่ ขึน้ ๒๔๗,๑๔๕ ไร รวมทัง้ จัดทำ
แผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการ เพื่อใหประชาชนมีน้ำใชเพียงพอทั้งอุปโภค
บริ โ ภคและการเพาะปลู ก โดยสร า งจิ ต สำนึ ก ให เ กษตรกร
ประชาชนและองค ก รชุ ม ชนให มี ส ว นร ว มในการดู แ ล บริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ตามกลไกสิ ท ธิ ชุ ม ชน พร อ มทั้ ง
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงใหอุดมสมบูรณ โดยการ
ประชาสัมพันธสรางจิตสำนึกใหเกษตรกรและประชาชนในการ
ดูแลทรัพยากรทองถิ่น ดำเนินการพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชน
๔๑ เขต โดยการปลอยพันธุสัตวน้ำในพื้นที่ฟารมทะเล ๘๔.๑๓
ลานตัว สำหรับนโยบายดานสิ่งแวดลอม รัฐบาลได ดำเนินการ
แกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนที่
ประสบป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม เช น ป ญ หามลพิ ษ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ไดสนับสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับทบทวน)
การปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันและไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสงเสริมการ
พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และ
คารบอนเครดิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปจจุบันมีโครงการที่ไดรับการรับรอง
วาเปนโครงการดานกลไกพัฒนาที่สะอาดแลว จำนวน ๑๒๕ โครงการ
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน การดำเนินนโยบายของรัฐบาลยังประสบปญหา
หลายประการ ทั้งนโยบายที่ดินที่มีขอจำกัดของการจัดหาพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เพื่อจัดที่ดินสวนใหญมี
ปญหาการบุกรุกหรือเปนพื้นที่ไมเหมาะตอการทำการเกษตร ความไมชัดเจนของแนวเขตพื้นที่ตาง ๆ
รวมทั้งประชาชนขาดความรูเรื่องสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวมซึ่งตองใชเวลาทำความเขาใจ
นอกจากนี้ภัยธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสงผลใหการพัฒนาลาชาไมเปนไปตามแผน สวนการแกไข
ปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดยังมีปญหาในทางปฏิบัติจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
ตองดำเนินการอยางเครงครัดและตอเนื่อง ซึ่งตองมีการกำกับดูแลอยางจริงจังตอไป
๒.๘ นโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน (มาตรา ๘๖ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน) โดยรัฐบาลได ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาด า นวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ตั้ ง ศู น ย เชี่ ย วชาญเฉพาะด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใหบริการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑตาง ๆ สอบเทียบ
เครื่องมืออุปกรณวัดและใหบริการขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตาง ๆ แกผูประกอบการ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ภาคเอกชน และสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผานมาตรการ
จูงใจตาง ๆ เรงรัดผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรดานการ
วิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยการสรางเสริมความรูความคิดของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนผานกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร คายเยาวชนวิทยาศาสตร โครงการ
ยุวทูตดาราศาสตร จัดใหมีสื่อเพื่อเผยแพรความรูและสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกประชาชนทั่วไป การพัฒนากำลังคนเฉพาะทางทั้งในสวนของการเตรียมบุคลากร
สำหรับอนาคต โดยสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทาง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีผูสำเร็จการศึกษากลับมาทำงานวิจัย รวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๘ คน
ซึ่งจะทยอยสำเร็จการศึกษากลับมาอยางตอเนื่อง จัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน ขยายการ
จัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรไปยัง ๔ ภูมิภาค และฝกอบรมกำลังคนในหลักสูตรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน ๕๖,๙๔๙ คน สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย
ตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน
และงานวิจัยประยุกต โดยสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ สรางโอกาสการ
เรียนรูและสรางอาชีพดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการสรางองคความรู
และขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ใน ๔ ดานหลัก ไดแก ดานการ
สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ดานการสงเสริม
สุขภาพ และดานการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตร หรือวิทยาการอืน่ ๆ
รวมทัง้ พัฒนานวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ ตลอดจนมีการนำผลงานวิจยั และพัฒนา
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย สาธารณประโยชน และองคความรู รวมจำนวน ๑,๐๘๑ เรื่อง และ
สรางเครือขายการเชื่อมโยงหนวยงานในระบบวิจัยของประเทศ และการเชื่อมโยงเครือขายระบบ
ขอมูลการวิจัยภายใตคณะกรรมการระบบฐานขอมูลการวิจัยของประเทศ การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา โดยใหบริการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาผานทางเว็บไซต www.thaiipmart.com และ
การจัดหนวยบริการทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกแก
ผูประกอบการและประชาชนในสวนภูมิภาค และสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดบริการทาง
กฎหมายแกผูพัฒนาและผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศแบบมี
สวนรวม โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความกาวหนาอยาง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการจัดทำ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารวิ จั ย แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อใหหนวยงานวิจัยตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางใน
การดำเนินการวิจยั การพัฒนาดานพลังงาน รัฐบาลไดดำเนินการ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาด า นพลั ง งานทดแทน
พัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทน โดยผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน ไดแก พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานชีวมวล และพลังงานจากขยะ สงเสริมการใชน้ำมัน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รถยนตที่ผลิตจากไบโอดีเซลและน้ำมันที่มีสัดสวนผสมเอทานอลในระดับสูง สงเสริมงานวิจัยพืช
พลังงานใหมและพืชน้ำมันที่ไมใชอาหาร และสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งไดดำเนินโครงการวิจัย สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three
Stages Gasifier ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต และโครงการประชาสัมพันธและสนับสนุนกิจกรรมในเครือ
ขายดานพลังงานชีวมวลและถานหินสะอาด ตลอดจนสรางความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมดาน
เครือขายพลังงานชีวมวลและถานหิน และมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทดแทนไป
ประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และชุมชน
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน เกิดจากการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ไปประยุกตใชเชิงพาณิชยในภาคเอกชน และประชาชนอยางเปนรูปธรรมยังอยูในวงแคบ และภาค
เอกชนยังไมตระหนักถึงความสำคัญตอการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทาที่ควร ซึ่งรัฐบาลจะได
เรงดำเนินการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จำเปน เพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามากขึ้นตอไป
๒.๙ นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๘๗ ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย และนโยบายบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)
โดยการสนับสนุนแนวทางการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน และการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและองคกรภาคประชาชนในกรณีตางๆ โดยไดมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ
นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๘๗) รัฐบาลใหความสำคัญอยางยิ่งในการ
สงเสริม สนับสนุนแนวทางการสรางการมีสวนรวมและการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
และทุกภาคสวนในดานตางๆ ซึ่งมีการดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหประชนมีสวนรวมในหลาย
ดาน ไดแก การกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น โดยสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ อยางมี
สวนรวมของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมของครัวเรือนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในเวทีประชาคม ซึ่งในป ๒๕๕๓ มีครัวเรือนที่ผานเกณฑเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๘,๓๓๗,๔๗๖
ครัวเรือน รวมทั้ง การจัดกิจกรรม ๖ วัน ๖๓ ลานความคิด รวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการ
สาธารณะ โดยเผยแพรขอมูลของรัฐและมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มี
โครงการของรัฐที่มีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวม ๓,๔๔๙
โครงการ และมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวม ๘๙๗ โครงการ สงเสริมการใหความรูผาน
เครือขายภาคประชาชนและวิทยุชุมชน และสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง
เชน โครงการประชาธิปไตยชุมชน มีตำบลตนแบบ จำนวน ๓๑๙ ตำบล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
งบประมาณ ๕๐ ลานบาท ในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น โดยใหประชาชนรวมตรวจสอบการ
สรางถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท สงเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ธรรมาภิบาลจังหวัด และสนับสนุนการตรวจราชการโดยการมีสว นรวมของภาคประชาชน โดยเฉพาะ
การตรวจติดตามแผนงานและโครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในทางการเมือง
และสนั บ สนุ น การดำเนิ น การในลั ก ษณะเครื อ ข า ย โดยจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาการเมื อ งภาค
พลเมืองผานโครงการที่สงเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใหมีความเขมแข็ง ซึ่งในป ๒๕๕๒๒๕๕๓ มี โ ครงการที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น รวม ๕๑๒ โครงการ ใช ง บประมาณ ๑๔๙ ล า นบาท
สนับสนุนใหประชาชนเขารวมเปนเครือขายในลักษณะอาสาสมัครทางหลวงชนบท และสานตอ
โครงการ “ทำดี มีอาชีพ” ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเงิน
๘๕๙.๔๔ ลานบาท มีผูผานการฝกอบรมรวม ๒๒,๓๗๖ คน รวมทั้งการสรางรายไดและศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จ ในระดั บ ฐานราก โดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ยกระดั บ ชุ ม ชน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน ๕,๔๗๕ หมูบานและชุมชน
ในวงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๐.๕๗ ลานบาท รวมทั้งการสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข โดยแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางมีสวนรวม จัดการ
อบรมอาสาสมัครเอกลักษณของชาติ และคัดเลือกครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือหมูบาน
ประชาธิปไตยตัวอยางเพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณ รวมทั้ง จัดทำโครงการภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตย และคณะกรรมการภาค
ประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง รวมจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๙๙ ลานบาท
นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจหรือกำหนดแนวทางแกไขปญหา อาทิ กรณีปญหาโครงการฝายราษีไศล
ไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝาย
ราษี ไ ศล ซึ่ ง อยู ร ะหว า งดำเนิ น การตรวจสอบและพิ สู จ น สิ ท ธิ ข องราษฎรที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
โครงการ (จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด) กรณีโครงการเขื่อนปากมูล คณะ
กรรมการแกไขปญหาเขื่อนปากมูล ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก ๔ คณะ ไดแก คณะ
อนุ ก รรมการศึ ก ษาข อ มู ล งานวิ จั ย และข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การแก ไขป ญ หาเขื่ อ นปากมู ล คณะ
อนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล คณะ
อนุกรรมการศึกษาการเปดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล และคณะอนุกรรมการศึกษาหลักเกณฑการ
เยียวยาใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล ซึ่งจะไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาอยางยั่นยืนตอไป กรณีหมูบานปาไมแควระบมสียัด ไดมอบหมายใหสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ดินจากเอกชนและจัดสรรให
ราษฎรผูเดือดรอนจำนวน ๒๗ ราย พรอมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และแหลงน้ำเพื่อการเกษตร กรณีปญหาที่สาธารณประโยชนฝายหวยละหา ไดอนุมัติงบประมาณ
เพื่อเยียวยาแกราษฎรผูไดรับผลกระทบทั้ง ๓ รายเปนการเฉพาะราย รวมเปนเงิน ๔.๙๕ ลานบาท
กรณีที่สาธารณประโยชนดอนหลักดำ ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจายเงินคาทดแทนและคาเสียหายแกราษฎรรวม
๑๖ ราย กรณี ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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สิ่งแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. .... ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายจัดตั้งสถาบัน
สงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมีตัวแทนภาคประชาชน
(สภาเครื อ ข า ยกลุ ม ผู ป ว ยจากการทำงานฯ) ร ว มเป น อนุ ก รรมการ กรณี ป ญ หาหนี้ น อกระบบ
ชาวเลราไวย ไดมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเขาไปใหความชวยเหลือ โดยอนุมัติวงเงิน
สนับสนุนไป จำนวน ๕ แสนบาท กรณีกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดวิธีการและคาธรรมเนียม
คำขอพิสูจนความเปนบิดาที่มีสัญชาติไทยของผูเกิดเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการแกไขปญหาของเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ไดผลักดัน
ใหออกกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดวิธีการและคาธรรมเนียมคำขอพิสูจนความเปนบิดา ที่มี
สัญชาติไทยของผูเกิดเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรณีการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ
กรณี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ของราษฎรบ า นหนองปลิ ง ตำบลดอนเมย อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อำนาจเจริญ โดยไดอนุมัติใหจายคาทดแทนที่ดิน คาชดเชยตนไม และคาเสียโอกาสในการทำ
ประโยชนในที่ดิน จำนวน ๖๗๖,๗๙๙ บาท ใหแกผูรอง และกรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินของชาวมง
ตำบลปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งมีมติอนุมัติการเยียวยาผูเสียหาย จำนวน ๑๑๔ ราย ใน
วงเงิน ๑๕๓ ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการเบิกจายเงินชวยเหลือเยียวยาใหแกผูเสียหาย
สำหรับการแกปญหาวิกฤติและความเดือดรอนของประชาชนที่สำคัญ อาทิ กรณีปญหา
มาบตาพุด ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุด
และบริเวณใกลเคียง เพื่อติดตามและเรงรัดการแกไขปญหาเรงดวนของประชาชน เรงรัดการดำเนิน
งานของโรงงานอุตสาหกรรม และพิจารณาจัดทำโครงการเรงดวนที่สมควรดำเนินการเพิ่มเติมในป
๒๕๕๔ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ กรณีการชวยเหลือและ
ฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ไดแก (๑) ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย
ไดรบั ความชวยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑,๐๐๙,๑๓๔ ครัวเรือน (๒) การชวยเหลือ
ค า เสี ย หายด า นที่ พั ก อาศั ย และทรั พ ย สิ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ไดแ ก บา นเสีย หายทั้ งหลังชดเชย
ใหหลังละ ๓๐,๐๐๐ บาท บานเสียหายบางสวนชดเชยหลังละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เครื่องมือ
ประกอบอาชี พ เสี ย หายชดเชยให ค รอบครั ว ละไม เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาท (๓) ผลการช ว ยเหลื อ
เกษตรกรและชาวประมงผู ป ระสบอุ ท กภั ย และวาตภั ย มี ดั ง นี้ ๑) ธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณการเกษตรไดเบิกเงินงบประมาณแลวจำนวน ๑๘,๒๙๘.๕๔๕ ลานบาท จากวงเงินที่
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ จ ำนวน ๒๐,๓๑๓.๒๓ ล า นบาท และ
๒) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตรได โ อนเงิ น
ชวยเหลือดังกลาวใหเกษตรกรและชาวประมงแลว คิดเปนรอยละ
๘๗.๗๗ ของงบประมาณที่เบิก (๔) การชวยเหลือในการฟนฟู
ใหหนวยงานราชการทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นไดระดม
งบประมาณที่มีอยูเขาฟนฟู ซอมแซม ปรับปรุงใหกลับสูสภาพที่
ยั่งยืนโดยเร็ว โดยใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นถึง ๓๔,๑๐๔ ลานบาท
จำแนกแหลงงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ไดแก งบกันเหลื่อมป
๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ งบทดรองราชการ งบประมาณปกติ ป
๒๕๕๔ งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจำป ง บประมาณป
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๒๕๕๔ งบประมาณโครงการไทยเขมแข็ง และการตั้งคำของบ
ประมาณป ๒๕๕๕ และ (๕) การวางแผนบริ ห ารจั ด การ
ภัยพิบัติอยางยั่งยืน โดยเรงปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร
จั ด การและเตื อ นภั ย พิ บั ติ การพั ฒ นาระบบประกั น ภั ย พื ช ผล
การเกษตรจากภั ยธรรมชาติ และการจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการปองกันภัยพิบัติและ
แกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณในเชิงบูรณาการตอ
ไป นอกจากนี้ รั ฐ บาลได ด ำเนิ น การออกโฉนดชุ ม ชนตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไดมีชุมชนไดยื่นคำขอดำเนินงาน
โฉนดชุมชน จำนวน ๑๒๑ ชุมชน ๒๔,๑๒๕ ครัวเรือน ๙๙,๐๒๖
คน และเปนที่ดินที่ขอออกโฉนดชุมชน คิดเปนเนื้อที่ ๕๓๖,๘๓๗
ไร ๙๑ ตารางวา โดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.) ไดพิจารณาและ
กำหนดเปาหมายในการใหสิทธิในการดำเนิ น งานโฉนดชุ ม ชนแก ชุ ม ชนภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๔ โดยกำหนดชุมชนสหกรณบานคลองโยง จำกัด ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนแหงแรกเนื้อที่ ๑,๘๐๓ ไร ๓๑ ตารางวา ประชาชนไดรับ
ประโยชน จำนวน ๑๘๐ครัวเรือน ประชากร ๙๖๙ คน ตลอดจนรัฐบาลไดเรงเสนอรางพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินใหเกิด
ความเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ขณะนี้คณะรัฐมนตรีไดพิจารณารับหลักการไปเมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอยูระหวางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน ไดแก การขาดกลไกในการติดตามประเมินผล
โครงการสำคัญตางๆ โดยภาครัฐควรปรับปรุงมาตรการหรือแนวทางเพือ่ ใหแนวนโยบายการมีสว นรวม
ของประชาชนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในการปรับปรุงเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
โครงการ การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สอดคลองกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมมากขึ้น และการเรงพัฒนาและสรางองคความรูใหประชาชนเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
C_3_1-35.indd 35

4/27/11 11:33:12 AM

บทนำ

36

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
C_4_36-39.indd 36

4/27/11 11:40:49 AM

