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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

มาตรา ๘๓ รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ม ี ก ารดำเนิ น การตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา ๘๔ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวน
การตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลอง
กับความจำเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปน
การแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจำเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู
กับการประกอบกิจการ
(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐอยางทั่วถึง
(๕) กำกับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๖) ดำเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
(๗) ส ง เสริ ม ให ป ระชากรวั ย ทำงานมี ง านทำ คุ ม ครองแรงงานเด็ ก และสตรี
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทำงานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันได
รับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(๘)

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

(๙)
(๑๐)

(๑๑)

(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

คุ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน ข องเกษตรกรในการผลิ ต และการตลาด
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรบั ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ สงเสริมการรวมกลุม ของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพือ่ วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร
สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดำเนิน
กิจการดานเศรษฐกิจ
จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อ
ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ ในทางเศรษฐกิ จ และต อ งมิ ใ ห
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชนอยูในความ
ผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
การดำเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน หรือ
เพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทำใหรัฐเปนเจาของ
นอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทำมิได
สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดำเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑. การส ง เสริ ม ให ภ าครั ฐ นำแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช

รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหมีการวางระเบียบทางการคลัง
เพื่อชวยสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ เชน การสงเสริมการผลิต
และการใช พ ลั ง งานทดแทนจากพื ช พลั ง งานที่ ผ ลิ ต ในประเทศ
การกำหนดใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตผลมวลรวมประชาชาติ
อยูในระดับต่ำกวารอยละ ๕๐ การรักษาอัตราสวนภาระการชำระหนี้
ต่ำกวารอยละ ๑๕ และปรับโครงสรางธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อสงเสริมบทบาทการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินให
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวสงผลทำใหประเทศมี
ภูมิคุมกันทางการเงินมากขึ้น ตลอดจนมีการนำไปใชในการวางแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งทำใหมีการกระจายการลงทุนอยางสมดุล มีขนาดของ
โครงการที่ เ หมาะสมและครอบคลุ ม ทุ ก สาขา นอกจากนี้ ยั ง ได ส นั บ สนุ น ให ห น ว ยงานภาครั ฐ
ทุกหนวยงานนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติภายในหนวยงานราชการเอง อาทิ
การบริหารจัดการองคกรที่เนนระบบธรรมาภิบาล การใหความสำคัญกับการพัฒนาและจัดการ
องคความรูในองคกร รวมถึงการจัดทำแผนงานและโครงการที่มุงประโยชนสูประชาชนและชุมชนให
เปนไปอยางทั่วถึง เปนตน

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ในชวง ๒ ปที่ผานมารัฐบาลไดดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สำคัญ ดังนี้

๒. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีสวนรวม ซึ่งในป
๒๕๕๒ ไดมีสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางจำนวน
๑,๑๒๖ แหง ในขณะที่ในป ๒๕๕๓ มีสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินใหเปนสถานศึกษา
พอเพียงแบบอยาง เพิ่มเปนจำนวน ๑,๒๐๐ แหง

๓. การสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรในดานพืช ประมง ปศุสัตว การแปรรูป และทักษะ
การเกษตรอื่น ๆ ผานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมถึงศูนยและสถานีตาง ๆ ที่มีศักยภาพ
เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเฉพาะดานจำนวน ๒,๓๗๑ ศูนย ซึ่งมีเกษตรกรผานการฝก
อบรมจำนวน ๑๕๖,๒๐๐ ราย และได น อ มนำแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยอาศัยกลไกทางบัญชีในการสอนและแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจายในชีวิตประจำวัน
ใหกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกวา ๒๙๑,๙๕๑ ราย ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกรจำนวน ๑๕๔ แหง ในพื้นที่นิคมสหกรณ ๕๓ แหง
มีเกษตรกรเขารวมโครงการจำนวน ๑๒,๗๑๖ ราย ถายทอดและฝกอบรมความรูความเขาใจ
ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานศูนยเรียนรู
ปราชญชาวบานแกเกษตรกร จำนวน ๕๓,๑๙๖ ราย

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๔. การสงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยผานการจัดหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเนนการเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยในป ๒๕๕๓
มีจำนวนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกณฑของกรมการพัฒนา
ชุมชน รวมจำนวน ๘๗๘ หมูบาน เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ ที่มีจำนวน ๗๑๘ หมูบาน

๕. การสงเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผนชุมชน

โดยการนำองคความรู ประสบการณของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผน
ชุมชน และสรางเครือขายการทำงานรวมกันระหวางวุฒิอาสาฯ กับหนวยงานตาง ๆ
ในจังหวัดและชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินการป ๒๕๕๓ ในพื้นที่ ๔๐ หมูบาน ๑๘ จังหวัด
ไดแก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง แพร กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ
ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
ตรัง และสตูล

๖. การสรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

โดยผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในป ๒๕๕๓ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ ๑๐๐ และผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑความจำเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) เปนจำนวนถึง ๒๓,๐๐๐ คน เมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๒ ที่มีเกษตรกรผานเกณฑ จปฐ.
เพียงจำนวน ๑๔,๐๐๐ คน สงผลใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีขึ้นรอยละ ๖๓.๐๗ ของเกษตรกรที่
รวมโครงการ โดยไดนำความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได ลดคาใชจาย เพิ่มผลผลิต
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหดียิ่งขึ้นตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศนใหสมบูรณ

๗. สนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี แ ละเป น ธรรมโดยอาศั ย กลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

๗.๑ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ ๒๐ ป
เพื่อใหมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน อันจะเปนแนวทางในการสรางภูมิคุมกันที่ดี
ใหกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว โดยรัฐบาลไดสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูระดับโลกซึ่งไดมีการจัดทำรางแนวทางผานการมีสวนรวมในการระดม
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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ความคิ ด เห็ น และรั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะจากหน ว ยงานราชการ และภาคเอกชนใน ๕ ภู มิ ภ าค
(กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ปราจีนบุรี ขอนแกน และหาดใหญ) และไดนำรางแนวทางดังกลาวเปน
ส ว นหนึ่งในการจัดทำรางแผนแมบทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมระยะ ๒๐ ป โดยร า งแผนแม บ ท
การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ
(กอช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน และมีรัฐมนตรีจากกระทรวง
ตาง ๆ หัวหนาสวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการพิจารณาแลวเมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขณะนี้อยูระหวางการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
๗.๒ การชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในดาน
ตาง ๆ
๗.๒.๑ ดานการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน รัฐบาลมี
ภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการและผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ประกอบการที่เปนเลิศดวยนวัตกรรม องคความรู ภูมิปญญาและธรรมาภิบาล โดยมีลักษณะการให
บริการ ดังนี้
๗.๒.๑.๑ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจใหแขงขันได
โดยเนนพัฒนาประสิทธิภาพองคกรธุรกิจดวยการใหคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อแกปญหาทั้งเชิง
โครงสรางและปญหาเฉพาะจุดแกองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค ดานการบริหารจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ รวม
ทั้งการนำผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการผลิตสินคาสูการพาณิชย
๗.๒.๑.๒ พั ฒ นาผู ป ระกอบการรายเดิ ม ให มี ค วามรู พื้ น ฐานในการ
บริหารจัดการธุรกิจที่ถูกตองและเปนระบบ เพื่อใหผูประกอบการสามารถบริหารธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมความรูที่จำเปนตอ
การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน
๗.๒.๑.๓ เสริ ม สร า งผู ป ระกอบการรายใหม เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให ผู ที่
ตองการจัดตั้งธุรกิจใหมที่มีศักยภาพใหสามารถดำเนินการไดดวยความมั่นใจบนพื้นฐานความรูตาม
หลักวิชาการและมีวิธีคิดที่เปนระบบ ตลอดจนชวยใหผูประกอบการใหมที่ยังอยูในชวงกอตั้งสามารถ
รักษาธุรกิจและการจางงานไวได รวมทั้งเตรียมความพรอมแกทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการดวย
การจัดฝกอบรมและใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อบมเพาะธุรกิจ
๗.๒.๑.๔ รวมกลุ ม และเชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรม โดยจั ด ให ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ และอุตสาหกรรมสนับสนุนธุรกิจที่ใหบริการตาง ๆ รวมทั้ง
สมาคมการคา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหนวยงานภาครัฐมารวมกลุมรวมมือเกื้อหนุนกัน
เชื่ อ มโยงกั น เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให ยั่ ง ยื น ด ว ยการเพิ่ ม
ผลิตภาพและสรางนวัตกรรมรวมกัน
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๗.๒.๑.๕ พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนการเตรียมความ
พรอมบุคลากรกอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูพื้นฐานสำหรับปฏิบัติงานจริง หรือพัฒนาผูที่
เพิ่งเขาทำงานใหมีความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับการทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่อยูในภาคอุตสาหกรรมอยูแลวใหมีความรู ทักษะ และความชำนาญ
เพิ่มขึ้น
๗.๒.๑.๖ บริการปจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ไดแก บริการขอมูล
อุตสาหกรรม ศูนยเครือขาย การทดสอบ วิเคราะห วิจัยผลิตภัณฑ วัสดุ วัตถุดิบ สรางผูใหบริการให
มีความรูความสามารถที่จะชวยเหลือวิสาหกิจไดอยางหลากหลายและทั่วถึง ตลอดจนใหบริการเงิน
ทุนหมุนเวียนแกวิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน

ตารางแสดงผลการดำเนินการในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
กิจกรรม
๑. เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ (กิจการ)
๒. การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการรายเดิม (ราย)
๓. การเสริมสรางผูประกอบการใหม (ราย)
๔. การสงเสริมพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (กลุม)
๕. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรธุรกิจ (ราย)
๖. บริการปจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
- ขอมูลสารสนเทศ (ราย)
- ทดสอบ วิเคราะห วิจัย (ราย)
- สรางและพัฒนาผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (ราย)
- ใหเงินกูเงินทุนหมุนเวียน (ราย)

ผลการดำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑,๒๐๗
๑,๖๖๖
๒,๙๒๔
๒,๘๙๒
๗,๐๐๕
๗,๐๒๙
๒๙
๒๙
(๕๙๓ กิจการ)
(๕๘๐ กิจการ)
๕,๒๗๓
๗,๓๒๗
๔,๓๖๐
๑๐๐
๕๖๐
๓๓๖
(๓๒.๗๓ ลานบาท)

๔,๔๒๖
๑๑๔
๕๘๑
๔๑๖
(๔๘.๕๘ ลานบาท)

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม
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๗.๒.๒ ดานการสรางนวัตกรรม แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค รัฐบาลสนับสนุน
SMEs รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญ
คือ
๗.๒.๒.๑ การกำหนดทิ ศ ทางและนโยบายการส ง เสริ ม SMEs ของ
ประเทศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs แลว ๒ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และใชเปนกรอบในการจัดทำโครงการที่เปนการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนาและสงเสริม SMEs ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
๗.๒.๒.๒ การดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในป
๒๕๕๓ (ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป ๒๕๕๕ ของรัฐบาล) โดยไดมุงเนนใน ๒ เรื่องหลัก
ดังนี้
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ เพื่อสรางฐานรายได
ใหมของประเทศ โดยพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการ SMEs บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค ใหเกิดคุณคาในเชิงพาณิชยและเปนผลิตภัณฑตนแบบจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๖ ผลิตภัณฑ
ผูประกอบการ SMEs ไดรับการฝกอบรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคจำนวน ๑,๑๙๔
ราย รวมทั้งการสรางปจจัยเอื้อตอการเติบโตของผูประกอบการ SMEs บนพื้นฐานของแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เสริมสรางโอกาสและศักยภาพทางดานการตลาดของธุรกิจและบริการเชิง
สรางสรรคทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และตลาดสงออกทั่วไป โดยจัดทำฐานขอมูล
ดานนวัตกรรมและทรัพยสินทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) ซึ่งผูประกอบการ SMEs ไดรับ
ความรูและใชประโยชนจากขอมูลจำนวน ๑,๘๐๐ ราย
๒) ขยายตลาดทางการค า และจั ด คู ธุ ร กิ จ เชิ ง สร า งสรรค
โดยจัดงาน Business Matching รวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายใตงาน “SMEs ไทยเขมแข็ง ๒๐๑๐”
รวม ๒๐ ครั้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายพื้นที่โครงการฯ ใหมีตลาดกลางสำหรับจำหนาย
และแลกเปลี่ยนสินคาของผูประกอบการ SMEs ไดตลอดทั้งป ซึ่งการจัดงานดังกลาว สงผลใหเกิด
มูลคาทางธุรกิจจำนวน ๓,๖๘๖,๕๕๗,๐๐๐ บาท
๗.๒.๓ ดานการเพิ่มสภาพคลองใหกับผูประกอบการ SMEs ธนาคารพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทยอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให แ ก ผู ป ระกอบการ SMEs
(ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) วงเงิน ๗๗,๗๒๑.๙๒ ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ยอดอนุมัติสินเชื่อในปที่ผานมาจำนวน ๒๐,๘๐๗.๐๘ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๖.๕๖ (เงินให
สินเชื่อ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๕๖,๙๑๔.๘๔ ลานบาท) ทั้งนี้ การปลอยสินเชื่อ
ดัง กล าวกอใหเกิดการจางงานรวม ๑๕๖,๖๐๙ คน และสร างมูลค าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ
๔๗,๔๗๒ ลานบาท ตลอดจนสรางผูประกอบการใหมจำนวน ๓,๗๒๒ ราย
สำหรับสินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ ธนาคารฯ ไดใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อนโยบาย
ทั้งสิ้น ๖๑,๙๑๓.๗๖ ลานบาท แกผูประกอบการ ๒๗,๗๖๑ ราย ทั้งนี้ กลุมสินเชื่อโครงการพิเศษที่มี
ยอดอนุมัติสูงสุด ไดแก กลุมบรรเทาภาวะวิกฤต SMEs จำนวน ๒๓,๐๓๕ ราย วงเงิน ๕๙,๔๐๗.๗๑
ลานบาท หรือรอยละ ๙๕.๙๘ ของยอดอนุมัติสินเชื่อโครงการทั้งหมด โดยโครงการสินเชื่อที่เปน
นโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ไดแก

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

219

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
11_212-329.indd 219

4/27/11 9:59:04 AM

220

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๗.๒.๓.๑ โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาเยียวยาผูประกอบการ SMEs ที่
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตตาง ๆ โดยสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๐ ราย
วงเงินรวม ๑๑,๔๗๒.๔๕ ลานบาทผานโครงการยอย ไดแก โครงการสินเชื่อ SMEs Power สินเชื่อ
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในป ๒๕๕๓ และสินเชื่อเสริม
สภาพคลองสำหรับ SMEs สงออกที่ไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท
๗.๒.๓.๒ โครงการสินเชื่อสำหรับกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรรัฐบาล
โดยสนับสนุนสินเชื่อใหแกผูประกอบการทั้งสิ้น ๕,๑๖๐ ราย วงเงินรวม ๑๖,๒๕๖.๑๙ ลานบาท
ผานโครงการยอย ไดแก โครงการสินเชื่อ SMEs Power ไทยเขมแข็ง โครงการสินเชื่อรายยอยเพื่อ
แกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน โครงการชวยเหลือแกผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสไทย และ
โครงการสินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
๗.๓ การสงเสริมการลงทุน
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน จากผลกระทบของ
ปญหาความไมสงบในประเทศในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเรงรัดการดำเนินการเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนผานมาตรการตาง ๆ ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณการลงทุน จัดคณะเดินทางไปยังตางประเทศ เพื่อพบปะนักลงทุนชั้นนำใน
กลุมประเทศเปาหมายและดำเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุก สรางเครือขายกับหุนสวนเชิงกลยุทธ
(Strategic Partners) ดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนภายในประเทศ สงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ดังนี้
๗.๓.๑ ดำเนิ น กิ จ กรรมชั ก จู ง การลงทุ น ภายใน
ประเทศ โดยจัดการสัมมนาและประชุมหารือภายในประเทศ เพื่อ
ชักจูงการลงทุนภายในประเทศ เชน จัดงาน “นายกรัฐมนตรีพบ
นักลงทุน” เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ เมืองทองธานี เพื่อ
ชี้ แจงให นั ก ลงทุ น เข า ใจถึ ง ทิ ศ ทางที่ รั ฐ บาลจะสนั บ สนุ น ภาค
อุตสาหกรรม โดยมีนักลงทุนไทยและตางประเทศเขารวมงาน
ประมาณ ๑,๓๐๐ คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดยืนยันกับนักลงทุนวา
รัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
และพรอมที่จะสนับสนุนการลงทุนอยางเต็มที่ เชน การใหสิทธิ
ประโยชนดานภาษี และยืนยันวาประเทศไทยยังมีความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
๗.๓.๒ การจั ด คณะเพื่ อ เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ก ารลงทุ น และดำเนิ น กิ จ กรรม
การตลาดเชิงรุกในตางประเทศ โดยจัดคณะเดินทางไปตางประเทศ เพื่อพบปะนักลงทุนชั้นนำ
ในกลุมประเทศเปาหมาย เพื่อเสริมสรางภาพลักษณการลงทุนในประเทศไทยและดำเนินกิจกรรม
การตลาดเชิงรุก รวมทั้งจัดกิจกรรมหาแนวรวม Strategic Partner จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศเปาหมาย หรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
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๗.๓.๓ การเป ด สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การลงทุ น ในต า งประเทศเป น การเพิ่ ม เติ ม
รัฐบาลไดจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก ๕ แหง ใน ๓ ทวีป ไดแก
ปกกิ่ง กวางโจว ประเทศจีน ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย โซล ประเทศเกาหลี สตอกโฮลม ประเทศ
สวีเดน เพื่อเปนฐานในการชักจูงการลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมเปาหมาย และเพื่อใหขอมูลขาวสาร
และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกนักธุรกิจตางชาติในการเขามาลงทุนในประเทศไทย

๗.๓.๔ การปรับปรุงหลักเกณฑสงเสริมการลงทุนแก SMEs คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุ น เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง นโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น แก SMEs ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อใหเอื้ออำนวยตอการลงทุน
มากยิ่งขึ้น ในประเด็นตาง ๆ เชน ปรับปรุงประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมตามมาตรการนี้จากเดิม
๑๐ ประเภท เพิ่มขึ้นเปน ๕๗ ประเภท อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศมาใชในโครงการที่
ขอรับการสงเสริมได มีมูลคาไมเกิน ๑๐ ลานบาท และจะตองลงทุนเครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอย
กวา ๑ ใน ๔ ของมูลคาเครื่องจักรใชแลว โครงการที่ขอรับการสงเสริมแตละโครงการจะตองมีขนาด
การลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน ๘๐ ลานบาท แตเมื่อรวมทั้งกิจการแลวจะตองมี
สินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท ทั้งนี้
จากการปรับเปลี่ยนนโยบายขางตน ทำใหในป ๒๕๕๓ มีโครงการขอรับการสงเสริมตามมาตรการ
สงเสริม SMEs มากถึง ๑๒๗ โครงการ เงินลงทุน ๒,๑๑๒ ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญจาก
ป ๒๕๕๒ ซึ่งมีเพียง ๑๑ โครงการ วงเงินลงทุน ๗๖๘ ลานบาท
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ทั้งนี้ จากการดำเนินมาตรการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหมีคำขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนสุทธิรวมประมาณ ๓,๑๐๐ โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ ๑,๐๘๖,๐๐๐ ลานบาท โดยการที่
คำขอรับการสงเสริมในป ๒๕๕๓ แมมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น แตมูลคาเงินลงทุนต่ำกวาป ๒๕๕๒
เนื่องจากโครงการสวนใหญมีขนาดเล็กลง

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและมูลคาเงินลงทุนที่ยืนขอรับการสงเสริมการลงทุน
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนโครงการ
โครงการ
๑,๗๐๐

๖๓๔.๗๐

เงินลงทุน (พันลานบาท)
๗๐๐

๖๓๙.๐๐

๖๕๐

๑,๖๐๐

๑,๕๙๑

๑,๕๐๐

๑,๔๙๐

๑,๔๐๐

๔๓๒.๑๐

๑,๓๐๐
๑,๒๐๐

๖๐๐
๕๕๐
๕๐๐

๔๔๗.๐๐

๑,๒๘๓

๔๕๐
๔๐๐
๓๕๐

๑,๒๓๑

๓๐๐

๑,๑๐๐

๒๕๐

๑,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๐๐

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

๗.๔ การสรางระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๗.๔.๑ สร า งระบบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม รั ฐ บาลได ส ร า งระบบ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภายใตโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพเพื่อคุมครองผูบริโภค โดยมี
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กิจกรรม
กำหนดและแกไขปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) (เรื่อง)
กำหนดและแกไขปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (เรื่อง)
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก. (ฉบับ)
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ มผช. (ฉบับ)
ตรวจโรงงานเพื่อการอนุญาต (ครั้ง)
ตรวจโรงงานเพื่อการติดตามผล (ครั้ง)
ตรวจควบคุมสถานที่จำหนาย (ครั้ง)
ดำเนินการทางกฎหมายกับผูกระทำผิด พรบ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ (ราย)

จำนวน
๑๕๕
๑๓๕
๒,๖๗๒
๕,๗๔๓
๓,๒๕๙
๓,๖๑๒
๒,๕๙๘
๒๑๑

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ตารางแสดงผลการดำเนินการในการสรางระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ป พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

๗.๔.๒ พัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รัฐบาลได
สงเสริมใหมีการจัดทำโครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดย
พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อใหผลิตภัณฑไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันจะ
เปนการลดปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจใหกับผูประกอบการในการสงออกผลิตภัณฑไป
จำหนายในตลาดตางประเทศ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย
ในตลาดโลก โดยเฉพาะการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานของประเทศคูคาสำคัญไดแก สหภาพ
ยุโรป ซึ่งมีแนวโนมในการกำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการที่ใหความสำคัญกับการคุมครอง
ผูบริโภค รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๐.๗๘๕๙ ลานบาท ในการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ทดสอบในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ และอาหาร เพื่อดำเนินการ ดังนี้
๗.๔.๒.๑ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ
เพื่อใชในหองปฏิบัติการทดสอบ จำนวน ๒ รายการ คือ หองทดสอบเสียงพรอมอุปกรณ และเครื่อง
วัดกำลังไฟฟาความแมนยำสูง ๕ ชุด รวมทั้งทำการประชาสัมพันธเผยแพรผลการดำเนินงาน เชน
การจัดทำแผนพับ เปนตน
๗.๔.๒.๒ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดหาเครื่องมือสำหรับการ
ทดสอบสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค จำนวน ๒๕ รายการ อบรมบุคลากรโดยผูเชี่ยวชาญ
ในประเทศและตางประเทศ จำนวน ๑๖ คน และใหคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนามาตรฐานสินคา
และการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ จำนวน ๒๑ ราย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๗.๔.๒.๓ สถาบันอาหาร จัดหาเครื่องมือครุภัณฑวิทยาศาสตรสำหรับ
การทดสอบผลิตภัณฑอาหารและบรรจุภัณฑหรือวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials)
จำนวน ๑๖ รายการ และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการทดสอบเพื่อรองรับการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑใหไดตามระเบียบขอกำหนดสากล ทั้งนี้ ในชวงป ๒๕๕๓ ไดมีดำเนินการที่สำคัญ ประกอบ
ดวย (๑) หองปฏิบัติการทดสอบของสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถ
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑในประเทศหรือเพื่อการสงออกไปยังประเทศคูคาที่มีกฎระเบียบที่ให
ความสำคัญกับการคุมครองผูบริโภคและรักษาสิ่งแวดลอม และ (๒) ประหยัดเวลาและคาทดสอบ
ผลิตภัณฑของผูประกอบการที่ตองสงผลิตภัณฑไปทดสอบที่ตางประเทศในสาขาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ปละประมาณ ๑๘.๔๐๐๐ ลานบาท สาขาสิ่งทอปละประมาณ ๑.๐๒๗๕ ลานบาท และสาขาอาหาร
ปละประมาณ ๕๕.๓๙๘๕ ลานบาท
๗.๕ การขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน การพัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว การพัฒนาดาน
การตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
๗.๕.๑ มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจเพื่อกระตุนการทองเที่ยว
๗.๕.๑.๑ มาตรการยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราสำหรั บ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศไทย คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
ได มี ม ติ เรื่ อ งการยกเว น ค า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราสำหรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ เ ป น
การชั่วคราว ใหขยายระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ไดออกกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยวแก
คนตางดาวเปนการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และใหบังคับใชไปถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศยกเวนคาธรรมเนียมวีซาถึง ๓ ครั้ง
โดย ครั้งที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และ ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๗.๕.๑.๒ มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม
๑) คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดมีมติอนุมัติหลักการ (ราง) กฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการเก็บ
คาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ในป ๒๕๕๓ และไดมอบใหสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงฯ ซึ่งตอมากระทรวงมหาดไทยออกกฎ
กระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหยกเวน
คาธรรมเนียมฯ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เฉพาะโรงแรม
ที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
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๒) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
ไดมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม จากวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับไป
ดำเนินการตามกฎระเบียบและขั้นตอนตอไป
๓) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดมีมติอนุมัติหลักการ (ราง) กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ซึ่งสาระสำคัญของรางกฎกระทรวงคือใหยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแตวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๔ ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เฉพาะโรงแรมที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๓
๗.๕.๑.๓ มาตรการลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสำหรับผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเหลือ ๑.๒๕ เทาของเดือน คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
ไดมีมติ เรื่อง การลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสำหรับผูประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใหขยายระยะ
เวลาดำเนินการตอไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ มีผูใชไฟฟายื่นขอผอนผันลดหยอน
ค า ประกั น การใช ไ ฟฟ า ดั ง นี้ (๑) การไฟฟ า นครหลวง (กฟน.) จำนวน ๓๕ รายเป น เงิ น
๔๔,๖๘๙,๒๕๐ บาท (๒) การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) จำนวน ๓๖๘ ราย เป น เงิ น
๔๓๘,๒๙๑,๓๔๐ บาท รวม ๔๐๓ ราย เปนเงิน ๔๘๒,๙๘๐,๕๙๐ บาท
๗.๕.๑.๔ มาตรการลดหย อ นค า ธรรมเนี ย มการขึ้ น ลงและที่ จ อด
เครื่องบิน (Landing & Parking Fee) กรมการบินพลเรือนไดประกาศลดหยอนคาธรรมเนียม
(Landing & Parking Fee) รอยละ ๕๐ ทั้งเที่ยวบินแบบประจำและเชาเหมาลำ จำนวน ๒ ครั้ง
โดยครั้งที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ (ประกาศลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๒) และ ครั้ ง ที่ ๒ ตั้ ง แต วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๒๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (ประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒) ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ใหขยายเวลา
ดำเนิ น การจนถึ ง วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๓ และบริ ษั ท
ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ไดประกาศลดหยอน
คาธรรมเนียม ประกอบดวย (๑) Landing Fee เที่ยวบินแบบ
ประจำรอยละ ๒๐ ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒-๓๐ เมษายน
๒๕๕๒ และ เพิ่ ม เป น ร อ ยละ ๓๐ ตั้ ง แต ๑ พฤษภาคม๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ (๒) Parking Fee เครื่องบินแบบประจำเปน
เวลา ๘ เดือน ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
และขยายไปจนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ (๓) Landing &
Parking Fee เที่ยวบินแบบเชาเหมาลำระหวางประเทศ รอยละ ๕๐ (๒ ป) ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยคิดเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๙.๔๕ ลานบาท
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๗.๕.๑.๕ มาตรการให ส ว นราชการปรั บ งบประมาณประจำป
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใชในการประชุม อบรม สัมมนา โดยเนนจัดในตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้นแทนการ
ฝกอบรมดูงานในตางประเทศ โดยในป ๒๕๕๓ ใหสวนราชการปรับลดงบประมาณในสวนการ
ฝกอบรมดูงานและประชุมสัมมนาตางประเทศ เพื่อนำไปจัดสรรใหโครงการที่มีความสำคัญเรงดวน
๗.๕.๑.๖ มาตรการผูประกอบการสามารถนำคาใชจายการจัดประชุม
สัมมนา อบรม และการจัดการทองเที่ยวเปนรางวัลในประเทศแกพนักงานมาหักเปนคาใชจายได
๒ เทาของที่จายจริง โดยไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล นำคาใชจาย
ในการจัดประชุมและสัมมนามาหักรายจายในการคำนวณภาษีได ๒ เทาของที่จายจริง ตั้งแต ๑
มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบขยายระยะเวลา
มาตรการสำหรับป ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๑ ป
๗.๕.๑.๗ การบังคับใชพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กับธุรกิจอพารตเมนต โดยที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๓ ได มี ม ติ ใ ห ก ระทรวงมหาดไทยเร ง รั ด ตรวจสอบและ
ดำเนิ น การตามกฎหมายกั บ สถานที่ พั ก ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขั ด ต อ
พระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ ง เร ง รั ด การออก
ใบอนุญาตสำหรับผูยื่นขอใบอนุญาตตามประกาศกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหเรงรัดจัดทำฐานขอมูลธุรกิจอพารตเมนต
ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ขั ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว และขอความ
รวมมือใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐพักแรมในสถานที่พัก
ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ง ไมสนับสนุน
ด า นการขายและการประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ อพาร ต เมนต ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผิ ด กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด
ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมแตละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใหตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย
กับสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจขัดตอพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งในสวนภูมิภาคและ
สวนกลาง โดยในชวงระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๒-ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดมีการเรงรัดตรวจสอบและ
ดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต จำนวน ๑,๒๓๐ แหง
และมีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน ๒,๐๗๖ แหง จากจำนวนผูยื่นคำขอ ๓,๖๔๑
แหง สำหรับการดำเนินงานในสวนกลางนั้น ไดแจงสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ใหสนับสนุน
ใหขาราชการและบุคลากรของรัฐเดินทางไปราชการและจัดการประชุม สัมมนาใหพักในสถานที่พัก
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมทั้งไมสนับสนุนดานการขายและการประชาสัมพันธอพารตเมนต
ที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๗.๕.๒ การประดับไฟสองสวางแหลงทองเที่ยวที่สำคัญริมสองฝง
แมน้ำเจาพระยา (Light up The Chao Phraya River) รัฐบาลไดเห็นความสำคัญ
ของการทองเที่ยวทางน้ำ สามารถเปนจุดขายทางการทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
อีกทางหนึ่ง และเปนการเสริมคุณคาความสงางามใหแกโบราณสถานและสถานที่
สำคัญริมสองฝงแมน้ำเจาพระยา สะทอนเอกลักษณความผูกพันกับสายน้ำและความ
สำคัญของแมน้ำเจาพระยาตอวิถีชีวิตชาวไทย และความเปนชาติที่แนนแฟนยาวนาน
และนาสนใจไมแพชาติใดในโลก โดยบูรณาการการดำเนินการดังกลาวกับหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น เ พิ่ ม เติ ม จากป ที่ ผ า นมา ณ สะพาน
พระพุทธยอดฟา สะพานสมเด็จพระปนเกลา และไปรษณียาคาร และติดตั้งอุปกรณ
ให แ สงสว า งตามโบราณสถานและสถานที่ ส ำคั ญ เชื่ อ มโยงกั บ มรดกโลก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ๑๙ แหง ไดแก พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจาอูทอง) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาน้ำหนาวัดสุวรรณดาราราม
วรวิหาร วัดบรมวงศอิศรวราราม วัดเชิงทา (โกษาวาส) วัดโพธิ์เผือก (ทุงมะขามหยอง) วัดวรเชษฐ
(นอกเมือง) วัดวรเชษฐาราม (ในเมือง) วัดมเหยงค วัดสำเภาลม วัดธรรมาราม วัดศาลาปูนวรวิหาร
วั ด หน า พระเมรุ ร าชิ ก าราม วั ด แค (ราชานุ ว าส) วั ด ตองปุ วั ด มณฑปเจดี ย วั ด ภู เขาทอง และ
วัดเสนาสนาราม วัดรัตนชัย (จีน) รวมทั้งมีการสรางการรับรูและประชาสัมพันธอีกดวย
๗.๕.๓ การประกัน ภัยชาวต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข า มาในประเทศไทยกรณี เ กิ ด
จลาจล สืบเนื่องจากสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและปญหาความไมสงบทางการเมือง
ภายในประเทศซึ่งมีการเผยแพรขาวไปทั่วโลก ทำใหตางประเทศออก Travel Warning จำนวน ๒๔
ประเทศ เพื่อแจงเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการเดินทางมาประเทศไทย สงผลในทางลบตอ
ภาพลั ก ษณ ด า นความปลอดภั ย ของประเทศไทยอย า งชั ด เจน และเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ ยิ่งเปนการตอกย้ำถึงภาพลักษณดาน
ความปลอดภัยของการทองเที่ยวไทย ทำใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติขาดความมั่นใจในการเดินทาง
มาทองเที่ยว แตเปนเพียงในชวงระยะสั้น ๆ เทานั้น
รัฐบาลจึงไดออกมาตรการประกันภัยคุมครองชาวตางชาติที่เดินทางเขามา
ในประเทศไทยและได รั บ ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หาย หรื อ ไม ส ามารถเดิ น ทางออกจาก
ประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในการเดินทางเขาประเทศไทย
ของชาวตางชาติ โดยใหความคุมครองชาวตางชาติทุกคนที่เดินทางเขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย
และไดรับการตรวจลงตราจากดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งความคุมครองจากการเกิดจลาจล ประกอบดวย ๓ กรณี
ไดแก (๑) การเสียชีวิต สูญอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอคน
(๒) คารักษาพยาบาลตามที่จายจริง และหากตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกวา ๑๐ วันขึ้นไป
จะไดรับเงินชดเชยอีก ๑,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอคน รวมแลวไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอคน
และ (๓) ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทางชดเชย วันละ ๑๐๐
ดอลลารสหรัฐตอคนแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอคน
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๗.๕.๔ โครงการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาภายในประเทศ โครงการชวยเหลือดานการเงินแก
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาภายในประเทศ ตั้งแต
เหตุการณปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ และ
เหตุการณชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (ธพว.) ไดดำเนินการใหสินเชื่อแกผูประกอบการดานทองเที่ยว วงเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาท ภายใต
โครงการ SMEs POWER เพื่อธุรกิจทองเที่ยว โดยใหยื่นขอรับสินเชื่อตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ผลการอนุมัติสินเชื่อสะสมตั้งแตเริ่มโครงการถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ ไดอนุมัติสินเชื่อ
และเบิกจายเงินแลวจำนวน ๒,๐๐๔ ราย เปนเงิน ๓,๓๐๐,๘๔๕,๐๐๐ บาท มีวงเงินคงเหลือจำนวน
๑,๖๙๙,๑๕๕,๐๐๐ บาท ซึ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ค้ำประกันเงินกู
ตั้งแตเริ่มโครงการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๖๕ ราย วงเงินค้ำประกัน ๑๓๘,๕๕๐,๐๐๐
บาท
๗.๕.๕ การถายทำภาพยนตรตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรม
การทองเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตรตางประเทศไดพิจารณาคำขออนุญาตการถายทำภาพยนตร
ตางประเทศในประเทศไทยจากคณะถายทำภาพยนตรในตางประเทศ รวม ๕๒๔ เรื่อง มีรายไดรวม
๑,๗๗๙.๓๒ ล า นบาท และร ว มออกบู ธ ในเทศกาลภาพยนตร ใ นต า งประเทศต า ง ๆ เพื่ อ
ประชาสัมพันธสถานที่ถายทำ (Location Shooting) และเชิญชวนหรือแนะนำผูสรางและผูกำกับ
ภาพยนตร ที่ ส นใจให เข า มาถ า ยทำภาพยนตร ใ นประเทศไทยมากขึ้ น เช น เทศกาลภาพยนตร
นานาชาติ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี Tokyo International Film Festival ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน Sevilla International Location Expo ณ ประเทศสเปน เทศกาลภาพยนตร
นานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง งาน AFCI Locations Trade Show ณ เมืองซานตา
โมนิกา งาน Cannes Film Festival ณ เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ยังไดดำเนินการประชาสัมพันธสถานที่ถายทำภาพยนตรผาน
สื่อสิ่งพิมพตางประเทศซึ่งเปนชองทางการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพอยางมาก เพราะสามารถ
เข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายได โ ดยตรง โดยในป นี้ ไ ด ด ำเนิ นการเขียน
บทความเพื่อลงสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส จัดทำขาวสาร
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ Direct Mail หรือ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส (On-line magazine) ไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก
กลุ ม บริ ษั ท Bonding Company กลุ ม ผู สื่ อ ข า วต า งประเทศ
Film directors and producers ในเอเชีย อเมริกา และยุโรป
Studio Executives ในอเมริกาและยุโรป รวมทั้งประชาสัมพันธ
สถานที่ถายทำภาพยนตรในประเทศไทยลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ
ตางประเทศ ในนิตยสารที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตรไดแก
นิตยสาร AFCI Location Magazine P3 Update นิตยสาร
Movie Maker นิตยสาร The Location Guide Book (UK)
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Variety และนิตยสาร Hollywood Reporter ซึ่งจากการลงสื่อตาง ๆ ที่ผานมา กลุมเปาหมายได
ใหความสนใจเปนอยางมาก รวมทั้งจัดทำหนังสือ Filming in Thailand Guide Book และเว็บไซต
www.Thailandfilmoffice .org เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล ขั้นตอนการขออนุญาตถายทำ
และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการถายทำภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและ
เปนชองทางการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย อีกทั้งเปนเครื่องมือชวยและสงเสริมการใหบริการ
และอำนวยความสะดวกแกชาวตางชาติที่ประสงคจะเขามาถายทำภาพยนตรในประเทศไทย ซึ่งในป
นี้กองกิจการภาพยนตรดำเนินการจัดทำเปนภาษาตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น ไดแก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน เกาหลี และฝรั่งเศส
๗.๕.๖ โครงการเฝาระวังการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินคาและ
บริ ก ารให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย ว ในป ง บประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าโดย
กองบังคับการตำรวจทองเที่ยวไดดำเนินการโครงการเฝาระวังการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบในการ
ซื้อสินคาและบริการใหแกนักทองเที่ยวหรือที่เรียกกันวา “ทัวรศูนยเหรียญ” ซึ่งเปนปญหาที่เกิดกับ
นักทองเที่ยวชาวจีนและชาวไตหวัน เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
การกระทำผิดกับนักทองเที่ยว อีกทั้งเปนการจัดระเบียบการทองเที่ยวของไทยใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองและยั่งยืนและเปนการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
โดยยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคได โดยดำเนินการแจกแบบสอบถามใหกับนักทองเที่ยว ณ บริเวณทาอากาศยานดอนเมือง
กอนเดินทางออกจากประเทศไทย รวมทั้งจัดกำลังเจาหนาที่ตำรวจแจกแผนพับแผนปลิว ใบแจงเตือน
ใหแกนักทองเที่ยวและจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศ
๗.๕.๗ การผลักดัน “แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙”
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วมี แ นวโน ม การแข ง ขั น รุ น แรงขึ้ น ตามลำดั บ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อยางรวดเร็วและมีความออนไหวงายจากปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไมอาจหลีก
เลี่ยงได สถานการณของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับโลกจึงทาทายดานสถานการณตาง ๆ
เชน ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน โรคระบาดรายแรง และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร พฤติกรรมการทองเที่ยว และการทวีสมรรถนะเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ไดมีมติใหการ
ทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๓ ไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดทำยุทธศาสตรแผนงาน
ฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดจัดทำแผน
พัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและกระตุนภาค
การทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจาก
การทองเที่ยว การจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงเปนการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเรงใชโอกาสจากวิกฤตการถดถอยทางเศรษฐกิจ (economic
recession) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีความพรอมทั้งดานคุณภาพ (quality)
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การแขงขัน (competitiveness) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainability) ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และอยูระหวางนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
๗.๕.๘ โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) ดานการ
ทองเที่ยว โดยไดดำเนินการ (๑) โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
งบประมาณ ๒๖๒.๑๒๓๐ ลานบาท เบิกจาย ๐.๐๖๖๘ ลานบาท (๒) โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ดานการเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว งบประมาณ ๑๒.๒๒๔๖
ลานบาท เบิกจาย ๗.๙๖๗๘ ลานบาท (๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณ ๖.๗๘๑๐ ลานบาท เบิกจาย ๖.๗๘๐๐ ลานบาท และ (๔) โครงการพัฒนาทาเทียบเรือ
เกาะสีชัง ๒ แหง พรอมเรือขนถายนักทองเที่ยว งบประมาณ ๕๕.๒๕๑๐ ลานบาท เบิกจาย
๒๔.๓๓๐๐ ลานบาท
๗.๕.๙ โครงการก อ สร า งศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ จั ง หวั ด
เชียงใหม คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดำเนินการโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ใชสอย ๔๑๙,๖๒๕.๔๖ ตารางเมตร แยกเปนพื้นที่ใชสอย
ภายในอาคารประมาณ ๕๕,๐๗๖.๐๒ ตารางเมตร และพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคารประมาณ
๓๖๔,๕๔๙.๔๔ ตารางเมตร ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๒๑๙,๐๔๔,๐๐๐ บาท ระยะ
เวลาดำเนินงาน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ประกอบดวย (๑) คากอสรางอาคารศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ ๒,๑๘๑,๕๓๖,๙๐๐ บาท (๒) คาควบคุมงาน ๓๕,๕๐๗,๑๐๐ บาท และ (๓)
คาศึกษาความเหมาะสมและเตรียมการดำเนินงานดานตาง ๆ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๕.๑๐ โครงการยุ ว ทู ต ท อ งเที่ ย วอาเซี ย น (ASEAN Tourism Youth
Ambassadors) โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดเปนเจาภาพจัดโครงการยุวทูตทองเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Tourism Youth Ambassadors) ระหวางวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ณ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุโขทัย และนครราชสีมา เพื่อเปนการ
เป ด โอกาสให เ ยาวชนอาเซี ย นได เ ดิ น ทางท อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคและเป น ตั ว แทนในการเผยแพร
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวแหงอาเซียน โดยมีผูเขารวมโครงการประกอบดวย เจาหนาที่กระทรวง
การทองเที่ยวของประเทศสมาชิก ประเทศละ ๑ คน และเยาวชนประเทศละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน
ซึ่งผลที่ไดรับจากโครงการ กอใหเกิด (๑) การกระจายรายได การลงทุน และอาชีพการงาน (๒)
การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งนำไปสูการลดอัตราความยากจน (๓) การสงวนทรัพยากรวัฒนธรรมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม และ (๔) การแลกเปลี่ยนคุณคาทางวัฒนธรรมและสรางความภูมิใจในชาติ
รวมทั้งยกระดับภาพลักษณของชาติ
๗.๕.๑๑ จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติป ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๒.๖๓ เกิน
เปาหมายที่กำหนดไว หลังจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อในชวงกลางป ๒๕๕๓
ทำใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกังวลตอสถานการณความวุนวายภายในประเทศ สงผลกระทบ
ตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวประสบปญหาขาด
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สภาพคล อ งเนื่ อ งจากจำนวนนั ก ท อ งเที่ ย วลดลงอย า งมากเพื่ อ แก ไขป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ให มี
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือเยียวยาฟนฟูภาพลักษณและความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยว
โดยเสนอมาตรการการชวยเหลือเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี เชน การชวยเหลือ
ดานการเงิน การเสนอแผนฟนฟูวิกฤตจากผลกระทบการทองเที่ยว แผนงานกระตุนตลาดทองเที่ยว
ในประเทศ เพื่อชดเชยนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ลดลง ทั้งนี้ ไดมุงเนนการกระตุนตลาดทอง
เที่ยวตางประเทศทั้งแบบฮารดเซลลและซอฟเซลล
อยางไรก็ตาม ความเชื่อมั่นตอสถานการณภายในประเทศไดฟนคืนใน
เวลาอันสั้น โดยวิกฤตการณในประเทศสงผลใหจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๓ ลดลง รอยละ ๑๒.๙๓ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป ๒๕๕๒ แตในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๓ ลดลงเพียงรอยละ ๑.๑๔ สะทอนถึงความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวที่ฟนตัว
อยางรวดเร็วเพียง ๑ เดือนหลังจากเหตุการณสิ้นสุด และพื้นฐานที่แข็งแกรงของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวไทย

ตารางแสดงจำนวนนักทองเที่ยว
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกรายเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

พ.ศ. ๒๕๕๐
๑,๓๑๓,๖๗๗
๑,๒๘๔,๓๐๔
๑,๒๓๓,๑๐๘
๑,๑๐๑,๓๙๒
๙๙๐,๘๑๐
๑,๐๓๑,๔๖๑
๑,๑๖๕,๗๐๒
๑,๒๒๕,๘๒๐
๑,๐๕๙,๒๔๖
๑,๑๗๑,๐๓๙
๑,๓๖๕,๘๕๓
๑,๕๒๑,๘๑๖
๑๔,๔๖๔,๒๒๘

จำนวนนักทองเที่ยว (คน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑,๔๓๗,๖๘๖
๑,๔๘๑,๔๕๘
๑,๔๐๗,๖๔๙
๑,๒๒๒,๒๕๓
๑,๑๗๒,๓๑๐
๑,๑๕๕,๐๐๔
๑,๒๗๕,๕๕๗
๑,๒๑๔,๖๗๘
๘๙๐,๐๖๖
๑,๐๙๔,๔๕๒
๑,๐๗๖,๑๕๖
๑,๑๕๖,๙๕๑
๑๔,๕๘๔,๒๒๐

๑,๒๖๙,๙๗๘
๑,๑๓๘,๒๒๐
๑,๒๓๗,๑๓๒
๑,๐๘๕,๒๙๓
๙๒๓,๙๑๘
๙๕๔,๗๗๒
๑,๐๙๔,๖๕๘
๑,๑๔๙,๒๘๘
๑,๐๔๐,๕๓๘
๑,๒๐๙,๔๗๓
๑,๓๖๑,๕๗๔
๑,๖๘๔,๙๙๗
๑๔,๑๔๙,๘๔๑

พ.ศ. ๒๕๕๓
๑,๖๐๕,๕๐๕
๑,๖๑๔,๘๔๔
๑,๔๓๙,๔๐๑
๑,๑๐๘,๒๐๙
๘๐๔,๔๙๒
๙๔๓,๙๐๐
๑,๒๕๐,๓๕๕
๑,๒๕๑,๕๕๖
๑,๑๙๑,๗๕๕
๑,๓๑๓,๕๗๗
๑,๔๗๒,๗๕๒
๑,๘๐๒,๑๖๐
๑๕,๗๙๘,๕๐๖
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การเดินทางไปสรางความเชื่อมั่นในตลาดตางประเทศ ทั้งการใหขอมูลที่
ถูกตองแกคณะทูตานุทูตและสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทำใหตัวเลขนักทองเที่ยวตางชาติ
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน ๑๕,๗๙๘,๕๐๖ คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๙๖ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป ๒๕๕๒ พบวา ตั้งแตมกราคม ๒๕๕๓ ถึงธันวาคม ๒๕๕๓ นักทองเที่ยว
มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก เดื อ น ยกเว น เดื อ นพฤษภาคมและมิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ที่ ล ดลงเนื่ อ งจาก
มีเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองเทานั้น เมื่อประเมินสถานการณจนถึงสิ้นป ๒๕๕๓ ประกอบ
กับรัฐบาล ไดประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินแลว ทำให
ยอดนักทองเที่ยวตางชาติเกินเปาหมายที่วางไว ๑๕.๕ ลานคน สรางรายไดกวา ๖ แสนลานบาท
การเติบโตดังกลาวเปนตัวเลขที่สูงกวาการเติบโตของจำนวนนักทองเที่ยว
โลกที่องคการการทองเที่ยวโลกระบุวา ๘ เดือนแรกของปนี้ มีจำนวนนักทองเที่ยวเดินทางทั่วโลก
รวม ๖๔๒ ลานคน เติบโตจากปกอนรอยละ ๗ เปนการเติบโตจากกลุมประเทศเกิดใหมรอยละ ๘
และจากกลุมประเทศที่พัฒนาแลวรอยละ ๕

แผนภูมิแสดงจำนวนนักทองเที่ยว
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖,๐๐๐,๐๐๐

คน

๑๕,๗๙๘,๕๐๖

๑๕,๖๐๐,๐๐๐

๑๕,๒๐๐,๐๐๐

๑๔,๘๐๐,๐๐๐

๑๔,๔๖๔,๒๒๘

๑๔,๕๘๔,๒๒๐

๑๔,๔๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๑๔๙,๘๔๑
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓
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๗.๕.๑๒.๑ ดานการตลาด โดยไดดำเนินการ
(๑) โครงการ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” เพื่อกระตุน
ให ค นไทยเดิ น ทางท อ งเที่ ย วในประเทศ ส ง ผลให เ กิ ด สภาพคล อ ง
ทางเศรษฐกิจมีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ โดยจัดทำหนังสือคูมือ
การทองเที่ยวและใชกลยุทธการสื่อสารแบบครบวงจรนำซูเปอรสตาร
เบิ ร ด -ธงไชย แมคอิ น ไตย เ ป น พรี เซ็ น เตอร โครงการสื่ อ สารผ า น
ภาพยนตร โ ฆษณา ภาพนิ่ ง สปอตวิ ท ยุ ซึ่ ง คาดว า จะมี ผู รั บ รู จ าก
สื่อโฆษณาไมต่ำกวา ๕๗ ลานครัวเรือน และ (๒) โครงการ “กอด
เมืองไทย..ใหหายเหนื่อย” ผานสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพและสื่อออนไลน
กระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวผานบริษัทนำเที่ยวและการเดินทาง
ดวยตนเอง รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบและเสนทางใหม ๆ
๗.๕.๑๒.๒ แผนงานกระตุนตลาดทองเที่ยวในประเทศป ๒๕๕๓ วงเงิน
๓๖๐ ลานบาท เพื่อสรางกระแสและกระตุนการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศในเวลาอันรวดเร็ว
โดยไดดำเนินการ (๑) โครงการเที่ยวไทยกูวิกฤตชาติ (Thailand Consortium) (๒) โครงการ
Amazing Thailand Consumer Fair และ (๓) โครงการเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค
๗.๕.๑๓ มาตรการกระตุนตลาดการทองเที่ยวตางประเทศ
๗.๕.๑๓.๑ เดินสาย Road Show ไดดำเนินการ (๑) ตลาดสหภาพยุโรป
งานส ง เสริ ม การขายการท อ งเที่ ย ว World Travel Mart (WTM) 2009 สหราชอาณาจั ก ร
งาน International Tourismus Borse (ITB) ๒๐๑๐ ประเทศเยอรมนี (๒) ตลาดญี่ปุน งาน Thai
Festival 2010 ณ กรุงโตเกียว และงาน Loi Krathong Night เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน (๓)
ตลาดตะวันออกกลาง งานสงเสริมการขายการทองเที่ยว Arabian Travel Market (ATM) 2010
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ (๔) ตลาดออสเตรเลีย งาน Amazing Thailand Road Show
to Australia ประเทศออสเตรเลีย
๗.๕.๑๓.๒ เพิ่มกลยุทธการตลาดสมัยใหม ไดดำเนินการ (๑) Marketing
Online สงเสริมการทองเที่ยวผานเว็บไซตในโครงการ Thailand Happiness Deals เพราะ
พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวไดเปลี่ยนมาเปนการเดินทางดวยตนเองและหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตมากขึ้น และ (๒) Celebrity Marketing สงเสริมการทองเที่ยวผานดาราผูมีชื่อเสียง
เชน งาน “Welcome นิชคุณ To Thailand” รายการ “Runaway Chef” ซึ่งไดประชาสัมพันธ
อาหารไทยผานรายการโทรทัศนที่มีชื่อเสียงของสหรัสอเมริกา เปนตน
๗.๕.๑๓.๓ วางแผนดึงดูดนักทองเที่ยวระดับบน ไดดำเนินการ (๑) กลุม
กอลฟ ในตลาดเอเชียตะวันออก อาเซียน เอเชียใต โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา (๒) กลุมแตงงาน
ในตลาดรัสเซีย สิงคโปร และอินเดีย (๓) กลุมสุขภาพและความงาม ในตลาดตะวันออกกลาง (๔)
กลุมดำน้ำ ในตลาดเยอรมนี และ (๕) กลุม Green Tourism ในตลาดยุโรปและเอเชียตะวันออก
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ประเทศ

๗.๕.๑๒ มาตรการกระตุ น การท อ งเที่ ย วภายใน
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๗.๕.๑๓.๔ เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขัน พิจารณามาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใชทางภาษี
เพื่ อ จู ง ใจให ค ณะถ า ยทำภาพยนตร ต า งประเทศเดิ น ทางมายั ง
ประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหทัดเทียม
ประเทศเพื่อนบาน
๗.๕.๑๔ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยไดเรงรัด
พัฒนาแหลงทองเที่ยว ๘ กลุมทองเที่ยว จำนวน ๓๑ แหลงที่มี
ศั ก ยภาพสู ง ได แ ก (๑) กลุ ม ท อ งเที่ ย วอารยธรรมล า นนาและ
ภาคเหนือตอนบน (เมืองแมฮองสอน เมืองปาย เมืองเชียงแสน และ
น้ำพุรอน) (๒) กลุมทองเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน (อุทยานประวัติศาสตร
สุ โขทั ย อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร ศ รี สั ช นาลั ย และอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร ก ำแพงเพชร) (๓) กลุ ม
ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต (ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุง ปราสาทหินเมืองต่ำ ปราสาท
ศรีขรภูมิ ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ และปราสาทเขาพระวิหาร) (๔) กลุมทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ำโขง (เมืองหนองคาย เมืองนครพนม เมืองโขงเจียม เมืองเชียงคาน และกลุมภูจังหวัดเลย)
(๕) กลุมทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ำภาคกลาง (ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา และตลาดเกา
สามชุก) (๖) กลุมทองเที่ยว Active Beach (หมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยาและหมูเกาะ
ใกลเคียง) (๗) กลุมทองเที่ยว Royal Coast (อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรีพระรามราชนิเวศน
(พระราชวังบานปน) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด อุทยานแหง
ชาติ หมูเกาะชุมพร และแหลงน้ำพุรอนจังหวัดระนอง) และ (๘) กลุมทองเที่ยวมหัศจรรยสองสมุทร
(เกาะสมุยและเกาะบริวาร ไดแก เกาะพะงัน หมูเกาะอางทอง เกาะเตา) ซึ่งการดำเนินการดังกลาว
รัฐบาลไดใหการสนับสนุน ดังนี้
๗.๕.๑๔.๑ อุดหนุนงบประมาณแกชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศ ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวผานกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยจำนวน ๕๗
โครงการ วงเงิน ๑๘๗ ลานบาท
๗.๕.๑๔.๒ สำรวจและเรงรัดการฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัยที่ผานมา โดยกรมการทองเที่ยวจะปรับแผนงบประมาณป ๒๕๕๔ เพื่อใชพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากน้ำทวม วงเงิน ๒๒๕ ลานบาท และใชทยอยปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศกวา ๒๐๐ แหง รวม ๒๕ โครงการ วงเงิน ๕๔๕ ลานบาท
๗.๕.๑๔.๓ เร ง รั ด การจั ด ทำแผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยกำหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความ
สามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลกสามารถสรางรายไดและกระจายรายไดโดย
คำนึงถึงความเปนธรรม สมดุล และยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นไมนอยกวา ๑๕ อันดับ หรือเปน ๑-๕ ของทวีปเอเชีย
ขณะที่รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕ และกลุมคลัสเตอรดาน
การทองเที่ยวไดรับการพัฒนา ๑๔ กลุมคลัสเตอร
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๗.๖ การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรวัตถุดิบและปจจัยการผลิต
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ มีผลบังคับใชทางกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
เพื่อยกเวนและรถยนตภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบและปจจัยการผลิต ดังนี้
๗.๖.๑ การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรวัตถุดิบและปจจัยการผลิตที่
ไม มี ผ ลิตในประเทศ หรือมีผลิตแตมีปริม าณไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการใช ภ ายในประเทศ
จำนวน ๑๓ ประเภทยอย โดย (๑) ยกเวนอากรขาเขาสิ่งสกัดจากมอลต สินแรและหัวแรทองแดง
ก า นไม ขี ด วั ต ถุ ดิ บ /ป จ จั ย การผลิ ต ที่ น ำเข า มาเพื่ อ ผลิ ต ไส ก รองไอเสี ย สำหรั บ รถยนต แ ละรถ
จักรยานยนต และภาชนะไรตะเข็บลักษณะกึ่งสำเร็จรูปที่นำเขามาผลิตเปนถังบรรจุกาซธรรมชาติอัด
และ (๒) ลดอัตราอากรขาเขาเมล็ดโกโกจากรอยละ ๒๗ ลงเหลือรอยละ ๕
๗.๖.๒ การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรปจจัยการผลิตอุตสาหกรรม
ขยายเวลาการยกเวนอากรขาเขาถังเหล็ก CNG จำนวน ๔ ประเภทยอย ไดแก ประเภทยอย
๗๓๑๑.๐๐.๑๑ ประเภทยอย ๗๓๑๑.๐๐.๑๙ ประเภทยอย ๗๓๑๑.๐๐.๙๑ และประเภทยอย
๗๓๑๑.๐๐.๙๙ ออกไปอีก ๑ ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๓
๗.๖.๓ การปรับปรุงโครงสรางภาษีศุลกากรวัตถุดิบ/ปจจัยการผลิตที่นำมาใช
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ไดการดำเนินการยกเวนหรือลดหยอนอากร
ขาเข า และป จ จั ย การผลิ ต สำหรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต โ ดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให กั บ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในประเทศ โดย (๑)
ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและปจจัยการผลิตที่นำเขามาผลิตหรือ
ประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของรถยนตหรือ
ยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖ จำนวน ๑๕
ประเภทยอยเปนการชั่วคราว (๒) ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเหล็ก
และของที่ ท ำด ว ยเหล็ ก กล า ที่ น ำเข า เพื่ อ ใช ใ นอุ ต สาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต จำนวน ๒๐ ประเภทยอย เปนการ
ชั่วคราว (๓) ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเหล็กและของที่ทำดวย
เหล็กกลาที่นำเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบเปนสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบของรถยนตหรือ
ยานยนตประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖ และที่นำเขามาเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนยานยนตจำนวน ๕ ประเภทยอยเปนการชั่วคราว (๔) ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและปจจัย
การผลิตตามประเภทยอย ๕๘๐๖.๓๒.๑๐ และ ๕๘๐๖.๓๒.๙๐ ที่นำเขามาเพื่อใชผลิตหรือประกอบ
เปนเข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมนิรภัย และ (๕) ลดอัตราอากรขาเขาวัตถุดิบและปจจัยการผลิตใน
กลุ ม ชิ้ น ส ว นยานยนต ป ระเภท ๘๗.๐๘ ที่ น ำเข า มาผลิ ต หรื อ ประกอบเป น ส ว นประกอบหรื อ
อุปกรณประกอบของรถยนตหรือยานยนตตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึงประเภท ๘๗.๐๖ จำนวน
๒๑ ประเภทยอย
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๗.๖.๔ การจำหน า ยหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ นำเงิ น มาซื้ อ หุ น ตามแผนของกระทรวง
การคลัง คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมตั หิ ลักการใหกระทรวงการคลังจำหนาย
หุนธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพยจากธนาคาร Industrial and
Commercial Bank of China Limited (ICBC) จำนวน ๔๘๖,๘๗๐,๕๔๓ หุน ราคาหุนละ ๑๑.๕๐
บาท คิดเปนเงินสุทธิหลังหักคาธรรมเนียม ๕,๕๘๔,๐๓๓,๘๘๙ บาท (คาธรรมเนียมการขายหุน
รอยละ ๒๕ ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗ ของคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุน)
ซึ่งการจำหนายหุนให ICBC ดังกลาวเปนการลดภาระการจัดหาเงินทุนในการซื้อหุนเพิ่มทุนของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงเปนการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถาบันการเงิน ฉบับที่ ๒ เพื่อวางกรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในช ว งป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ให ร ะบบสถาบั น การเงิ น ไทยสามารถปรั บ ตั ว ให มี ค วามเข ม แข็ ง โดย
สนับสนุนใหสถาบันการเงินมีขนาดใหญขึ้นดวยการควบรวมโดยสมัครใจ อนุญาตใหมีผูใหบริการ
รายใหมในระบบสถาบันการเงินโดยไมจำกัดสัญชาติและลดบทบาทการเปนเจาของของภาครัฐ
รวมถึงกระทรวงการคลังไมมีความจำเปนจะตองถือหุนธนาคารสินเอเชียอีกตอไป เพราะรัฐมีสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงินของภาครัฐไดดีอยูแลว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ใหจำหนายหุนของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพยจากธนาคาร
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕๔ หุน ราคาหุนละ ๓๒.๕๐ บาท คิดเปนเงินสุทธิหลังหักคา
ธรรมเนียม ๑,๗๕๐.๓๑ บาท (คาธรรมเนียมการขายหุนรอยละ ๒๕ ของราคาเสนอซื้อและภาษี
มูลคาเพิ่มรอยละ ๗ ของคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุน) เพื่อลดภาระการบริหารหลักทรัพยที่ไมมี
ความจำเปนของกระทรวงการคลัง พรอมทั้งลดภาระการบริหารจัดการและการหาเงินเพิ่มทุนใน
อนาคต เนื่องจากกระทรวงการคลังไมมีความจำเปนจะตองถือหุนธนาคารนครหลวงไทยฯ อีกตอไป
เพราะรัฐมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงินของ
ภาครัฐไดดีอยูแลว รวมถึงธนาคารนครหลวงไทยฯ จะเลิกกิจการและธนาคารธนชาติมีแผนที่จะ
ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการให
กระทรวงการคลังจำหนายหุนบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใหแกกองทุนรวม
วายุภักษหนึ่งจำนวน ๒๕๓,๗๕๐,๐๐๐ หุน ราคาหุนละ ๖.๔๖ บาท คิดเปนเงิน ๑,๖๓๙,๒๒๕,๐๐๐
บาท เพื่อนำไปซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถ
ซื้อหลักทรัพยคืนไดเมื่อสิ้นสุดกองทุนฯ ในป ๒๕๕๖
๘. สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ
รัฐบาลมุงเนนการฟนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน เพื่อใหการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมมีความสมดุลทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหผูประกอบการคำนึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางปกติสุขและพึ่งพา
อาศัยกัน ผานการดำเนินมาตรการและโครงการที่สำคัญดังนี้
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ผลักดันใหภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) กวา ๗๐,๐๐๐ แหงทั่วประเทศมุงเนนการประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยเขาสูแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนอุตสาหกรรมสีเขียวภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗
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๘.๑ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
รัฐบาลมีเปาหมายผลักดันใหภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
(SMEs) กว า ๗๐,๐๐๐ แห ง ทั่ ว ประเทศมุ ง เน น การประกอบ
กิ จ การที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดยส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
ผูประกอบการเขาสูแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวภายในป ๒๕๕๗ ซึ่งผูประกอบการตองบรรลุ
เป า หมายการพั ฒ นา ๕ ระดั บ หรื อ บั น ได ๕ ขั้ น สู ก ารเป น
อุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบดวย ระดับที่ ๑ ความมุงมั่นสีเขียว
(Green Commitment) ระดับที่ ๒ ปฏิบัติการสีเขียว (Green
Activity) ระดับที่ ๓ ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ ๔
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ ๕ เครือขายสี
เขียว (Green Network) ซึ่งผูประกอบการจะไดรับรองตราสัญลักษณ GI Mark (Green Industry
Mark) ที่แสดงถึงการพัฒนา ๕ ระดับ
รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นเพื่อ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการใหมีความกาวหนาอยางเปนรูปธรรม โดยไดจัดพิธีลงนาม
ความรวมมือ (MOU) ระหวางหัวหนาสวนราชการในสังกัด สถาบันเครือขาย สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศผานระบบประชุมทางไกล (teleconference) เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเริ่มเปดโอกาสใหสถานประกอบการทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะมีสถานประกอบการเขารวม ๙๘๔ แหง
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมั่นใจวาหลังจากที่สถานประกอบการหรือโรงงานเขารวมโครงการตาม
เปาหมายแลว จะสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเปนการสราง
ความเชื่อมั่นและการอยูรวมกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและความเปนผูนำ
ดานอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน
๘.๒ สงเสริมใหเกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-industry Town)
รั ฐ บาลได ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ สร า งความ
เจริญเติบโตใหแกเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำแนวคิด “Industrial Ecology หรือ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน” เขามาใชในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ภายใตหลักการพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis)
และดำรงอยูไดอยางยั่งยืนเปนสำคัญ โดยนำระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติมาพัฒนาตอยอด เพื่อให
เหมาะสมกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยกำหนดวิสัยทัศนและประกาศนโยบายพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน รวมทั้งกำหนดเปาหมายที่จะพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมุงสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Industrial Estate & Networks) อยางชัดเจน โดยมุงเนน
การพัฒนาใน ๕ มิติหลักและ ๒๔ ดาน ตามขอกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานและหลักเกณฑเงื่อนไข
การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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ในป ๒๕๕๓ รั ฐ บาลโดยการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรมไดพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมนำรอง ๓ แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน ซีบอรดเขาสูการเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เวศน โดยดำเนิ น การจั ด ประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง จากภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ ชุมชน และองคกรเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนแมบทการพัฒนาและ
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ซึ่งได
รับการยอมรับจากทุกภาคสวน โดยไดพัฒนาในแตละนิคมอุตสาหกรรมนำรอง ดังนี้
๘.๒.๑ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ : มุงดูแลรักษแมน้ำกวง จัดการของเสียอยาง
ครบวงจร พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและชุมชน สรางเสริมสังคมแหงความไววางใจ
๘.๒.๒ นิคมอุตสาหกรรมบางปู : มุงพัฒนาความปลอดภัยในการจราจรและความ
เปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมถึงการสง
เสริมการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมในพื้นที่ใหดี
ขึ้น (Green Clean Clear & Care)
๘.๒.๓ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) : มุงบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำอยางคุมคา จัดการกากของเสียอยางมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีธรรมาภิบาล
และสงเสริมการจางแรงงานในพื้นที่ (๒) Management for Water Resources & Wastes and
CG for Environment)
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “เดินหนาประเทศไทย กาวไกลสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน” เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน
พัฒนาและยกระดับ
๒๕๕๓ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อรวมกันกำหนดทิศทางอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมนำรอง ไทย ซึ่งจะเดินหนาสู “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน” และเผยแพรแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยาง
๓ แหง ไดแก นิคม
ยั่งยืนบนพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนใหแกผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมบางปู นิคม อุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมทั้ง องคกรเอกชนที่
อุตสาหกรรมภาคเหนือ เกี่ยวของ ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ ผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
จำนวน ๑๙๒ ราย ไดรวมแสดงเจตนารมณขับเคลื่อนการพัฒนาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนที่เปน
อีสเทิรนซีบอรด เขาสูการ รูปธรรม ภายใตกรอบการพัฒนามุงสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (ใน ๕ มิติหลัก ๒๔ ดาน) ซึ่งจะนำไปสู
เปนเมืองอุตสาหกรรม การกำหนดเกณฑ ดั ช นี ชี้ วั ด การเป น อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศน และมาตรการจู ง ใจเพื่ อ ส ง เสริ ม
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนตอไป
เชิงนิเวศน
๘.๓ ส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม : Corporate Social
Responsibility (CSR)
รัฐบาลไดมุงสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอยางมีความรับ
ผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูอุตสาหกรรมยั่งยืน
โดยผลักดันการดำเนินมาตรการและโครงการตาง ๆ ดังนี้
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๘.๓.๑ โครงการสนับสนุ น ให ผู ป ระกอบการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมหรื อ
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works: CSR-DIW)
ได ด ำเนิ น การโครงการสนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม หรื อ CSR-DIW
ตอเนื่องเปนปที่ ๓ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดสามารถนำเกณฑมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ตอสังคม ไปปฏิบัติและไดรับเกียรติบัตร เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และสอดคลองกับมาตรฐาน
สากล (ISO 26000 Social Responsibility) และเพื่อใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยในป ๒๕๕๓ มีผูประกอบการเขารวมโครงการ ๑๑๑
โรงงาน และไดรับเกียรติบัตรจากการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน จำนวน ๗๐ โรงงาน ปจจุบันมี
สถานประกอบการที่เขารวมโครงการ CSR-DIW กวา ๒๕๐ โรงงานทั่วประเทศ โดยเปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประมาณรอยละ ๓๐
๘.๓.๒ การกำหนดมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม มอก.๒๖๐๐๐
ในป ๒๕๕๓ ไดประกาศกำหนดมาตรฐาน มอก.๒๖๐๐๐-๒๕๕๓ แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
และจัดทำรางคูมือแนวทางปฏิบัติตาม มอก.๒๖๐๐๐ สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา ๔ สาขา คือ
สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาปูนซีเมนต เหล็ก คอนกรีต วัสดุกอสราง สาขาเคมี ปโตรเลียม
และโพลิเมอร และสาขาอาหาร รวมทั้งจัดสัมมนาผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจในหลักการ
และแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social Responsibility เพื่อใหสามารถนำ
ไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพจำนวน ๒ ครั้งและจัดสัมมนา Focus Group ผูประกอบการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูรับบริการ โดยมี
ผูเขารวม ๔๓ คน
๘.๓.๓ การกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมสำหรับอุตสาหกรรมแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Corporate Social Responsibility for Mining Industry of
Department of Primary Industries for Mines: CSR-DPIM) ไดดำเนินการสงเสริม
อุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยรวมกับผูมีสวนได
สวนเสียกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) และ
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการจำนวน ๓๐๐ รายรับทราบและนำไปใชในการประกอบการ และ
พัฒนาใหสถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ ราย และจากการตรวจสอบผลการดำเนินการของสถาน
ประกอบการทุกราย ที่ไดนำมาตรฐานฯ ไปใช พบวามีพนักงานที่เกี่ยวของจำนวน ๔,๐๑๔ คน
มีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) และมีการจัดทำแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนผลจากการนำความรู
ดังกลาวไปประยุกตใชรวม ๒๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๘๔,๙๐๐ บาท สงผลใหมี
ประชาชนในพื้นที่ประกอบการไดรับประโยชนรวม ๙,๓๖๘ คนใน ๑๒ ชุมชน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๘.๓.๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรแรใหเกิดประโยชนสงู สุด ไดดำเนินการ
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหเกิดความสมดุลกับการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) โครงการเหมื อ งแร สี เขี ย ว (Green Mining) ผลั ก ดั น
การดำเนินนโยบายเหมืองแรสีเขียว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของ
การประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเนื่องใหสูงขึ้น มีการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ
มีความตองการที่จะพัฒนาสถานประกอบการสูเหมืองแรสีเขียวโดยจัดใหมีการประกวดใหรางวัล
ประจำปและใหสิทธิประโยชนพิเศษ ซึ่งจะเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับอุตสาหกรรม
เหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรตอไป ซึ่งผูไดรับประโยชนจากโครงการนี้ไดแก ผูประกอบการ
เหมืองแร โรงโม บดหรือยอยหิน โรงแตงแร และโรงประกอบโลหกรรมที่ผานการประเมินเปน
สถานประกอบการชั้นดีในระดับ A ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ มีผูผานการประเมินเปนสถานประกอบการ
ชั้นดีในระดับ A จำนวน ๗๒ ราย และผานการประเมินและไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียวจำนวน ๑๗
ราย เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นเปนปแรกจึงยังไมมีขอมูลแสดงถึงแนวโนมของจำนวนผูประกอบการ
ที่พัฒนาเขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว อยางไรก็ดี ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กำหนดดำเนินการ
เสริมสรางความรูความเขาใจหลักการเหมืองแรสีเขียว และประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูประกอบการ
เขารวมโครงการซึ่งคาดวาจะมีผูประกอบการสนใจพัฒนาตนเองสูเหมืองแรสีเขียวเพิ่มขึ้น
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในสถานประกอบ
การเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผลักดันการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
สถานประกอบการ เหมื อ งแร แ ละอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานอย า งต อ เนื่ อ ง โดยตรวจประเมิ น ผล
การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดดำเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๒ ตอเนื่องป ๒๕๕๓
ผลปรากฏวา มีสถานประกอบการสาธิตจำนวน ๕ ราย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการใชพลังงานตอหนวยผลิตระหวางรอยละ ๒.๑๕-๑๖.๑๗ ในกรณีคิดเปน
มูลคาตนทุนพลังงานลดลงระหวางรอยละ ๖.๙๓-๒๗.๐๕ สำหรับในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดจัด
ฝกอบรมเผยแพรความรูการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในสถานประกอบการ
เป า หมายจำนวน ๒๐ รายดำเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล การใช พ ลั ง งาน ดำเนิ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานสาธิตเปาหมายจำนวน ๖ ราย ขณะนี้อยูระหวางการประเมิน
ผลการดำเนินการตามแผนการลดพลังงาน โดยเปรียบเทียบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกอนและ
หลังการดำเนินการ
๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) อุตสาหกรรมเหมืองแรเปน
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีสวนในการกอใหเกิดภาวะกาซเรือนกระจก การพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแรใหมีความรับผิดชอบตอสังคมทางหนึ่งคือการผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรให
เข า สู โ ครงการพั ฒ นาที่ ส ะอาดหรื อ CDM นอกจากนี้ ก ารดำเนิ น โครงการ CDM ยั ง ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนคุมคาในการรักษาสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือนกระจกและใหผลตอบแทนไดในรูป
ของการขายคารบอนเครดิต ซึ่งเปนเสมือนแรงจูงใจใหอุตสาหกรรมเหมืองแรหันมาใชเทคโนโลยี
สะอาดเพิ่ ม มากขึ้ น เป น การดำเนิ น โครงการแบบยั่ ง ยื น สอดคล อ งกั บ นโยบายของประเทศ
ในป ๒๕๕๓ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดถายทอดองคความรูเพื่อใหผูประกอบการ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาใชในสถานประกอบการ เพื่อสรางภูมิคุมกันให
สถานประกอบการและชุมชน อันจะนำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ในป ๒๕๕๓
มีสถานประกอบการผานเกณฑธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ๕๐๐ ราย

แนวนโยบาย
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มีความพรอมและสามารถดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการ
พั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ได โดยเน น ในเรื่ อ งของการถ า ยทอดองค ค วามรู โ ดยจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การแสดงนิทรรศการและผลงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด ตลอดจนการ
ศึกษาดูงานในโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีการดำเนินงานหรือประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินโครงการ CDM เพื่อใหสามารถนำหลักการ วิธีการ ไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใชกลไกการพัฒนาที่
สะอาดในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารจั ด การประชุ ม สั ม มนาเผยแพร ค วามสำเร็ จ ของ
โครงการและการเสวนาพิเศษจากวิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานการดำเนินโครงการ
CDM การประเมินวัฏจักรชีวิตและโครงการคารบอนฟุตปริ้นท รวมทั้งผูประกอบการเหมืองแรที่ได
ดำเนินโครงการในเบื้องตนไปแลวมารวมแลกเปลี่ยนทัศนะและอภิปรายรวมกัน โดยมีผูเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น ๑๒๒ ราย สัมฤทธิผลอีกประการหนึ่งที่ไดรับจากการดำเนินโครงการในป ๒๕๕๓ นี้
คือ การจัดทำคูมือการคำนวณการลดกาซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร และคูมือ
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร
๘.๓.๓.๒ โครงการรณรงค แ ละส ง เสริ ม การใช ร ะบบธรรมาภิ บ าล
สิ่ ง แวดล อ ม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมควบคู กั บ การอนุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยได ใ ห ค วามสำคั ญ ในการส ง เสริ ม กำกั บ ดู แ ล และสนั บ สนุ น การประกอบการ
อุตสาหกรรมไมใหสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ดวยการรณรงคใหผูประกอบการนำหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาใชในสถานประกอบการ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหสถานประกอบการและ
ชุมชน อันจะนำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โครงการรณรงคและสงเสริมการใชระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นโดยกำหนดระยะเวลา
ดำเนินโครงการ ๔ ป คือ ตั้งแตป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดยในป ๒๕๕๓ มีสถานประกอบการผานเกณฑ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ๕๐๐ ราย
๘.๓.๓.๓ โครงการสรางเครือขายเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมจากสถาน
ประกอบการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมดวยการสรางเครือขายใหสถาบัน
การศึกษาซึ่งประกอบดวยนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย รวมทั้งชุมชนในทองถิ่น โดยเฉพาะผูที่
อยูในบริเวณโดยรอบสถานประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง ไดเขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวังมลพิษจากสถานประกอบการและรวมรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยเนนหลักการ “การมี
สวนรวมของประชาชน”
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรม “คาย
เยาวชน...รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม” ป ๒ จำนวน ๖ ครั้ ง ระหว า งเดื อ นกรกฎาคม-สิ ง หาคม ๒๕๕๓
มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ๘๑๗ คน ประกอบดวย หนวยงานราชการสวนทองถิ่น จำนวน ๒๙ คน
คณะครูและนักเรียนจาก ๗๕ โรงเรียนจำนวน ๗๘๘ คน และนำคณะครูและนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมเขาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมตัวอยางดวย และสามารถจัดตั้งเครือขายเยาวชนสราง
จิตสำนึกรักธรรมชาติและเฝาระวังปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมไดทั้งหมดจำนวน ๖๕๑ คน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๘.๓.๓.๔ โครงการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรม ไดจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ดานการติดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มนิ ค มอุ ต สาหกรรม ให แ ก ชุ ม ชนบริ เวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยในป ๒๕๕๓ ไดจัดทำคูมือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อ
ใชเปนเอกสารเผยแพรความรูดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมใน
เบื้องตนใหกับชุมชนและผูเกี่ยวของ จำนวน ๕๐๐ เลม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรู
ความเขาใจดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรม ใหแกชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมจำนวน ๑๐ แหง ไดแก (๑) นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (๒) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
(๓) นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (๔) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (๕) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (๖)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (๗) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จ.ลำพูน) (๘) นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด) (๙) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ (๑๐) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร โดยมีผูแทนชุมชนเขารวม ๒๔๐ คน จาก ๖๐ ชุมชน รวมถึงไดขยายการมีสวนรวมของชุมชน
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก ๖ แหง ปจจุบันมีจำนวน
ชุ ม ชนที่ มี ส ว นร ว มในการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง สิ้ น ๙๕ ชุ ม ชน รอบนิ ค ม
อุตสาหกรรม และทาเรือฯ จำนวน ๑๗ แหง
๘.๓.๓.๕ โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนให
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำระบบบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
ดำเนินงานไดแก ความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได และใหชุมชนมีสวนรวมในการกำกับดูแลดาน
สิ่งแวดลอมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
โรงงานอุตสาหกรรมใหเขาสูระดับสากลเพื่อใหชุมชนที่อยูอาศัยใกลเคียงมีความเชื่อถือ ไววางใจ และ
มีทัศนคติที่ดีตอโรงงาน อันจะนำไปสูการอยูรวมกันระหวางโรงงานอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน
สิ่ ง แวดล อ มอย า งเป น สุ ข และยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได ด ำเนิ น การในนิ ค มอุ ต สาหกรรมโดยการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ๓ ภาคี ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ขาราชการสวนทองถิ่น และ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการเขาตรวจโรงงานตามแผนงานและหลักเกณฑที่คณะกรรม
การฯ กำหนด ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๓ ไดเขาตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น
๒๒๗ โรงงาน โดยมีการประเมินผลทั้งกอนและหลังเขารวมโครงการ
จากการดำเนิ น โครงการการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) สามารถสงผลประโยชนตอ
ผูประกอบการและชุมชนโดยรอบ ดังนี้ (๑) ประโยชนที่ผูประกอบการไดรับ คือ การสรางความ
เขาใจและความไววางใจของชุมชนที่มีตอการดำเนินการดานสิ่งแวดลอมและลดปญหาขอรองเรียน
จากชุมชนใกลเคียง อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงงานผานชุมชนโดยตรงทำให
เข า ใจความหมายของการทำธุ ร กิ จ อย า งรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ และ (๒) ประโยชนที่ชุมชนไดรับ คือ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการตอบสนองจากชุมชนจากการไดรับบริจาคของ เปนการเขารวมกิจกรรมที่ทำใหเกิดการ
สรางงาน การพัฒนาทักษะเพื่อนำผลไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เชน ดานเศรษฐกิจ-ชุมชน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

คือ การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เชน สอนทำขนม สบูสมุนไพร โดยใหชุมชนมาขายในโรงงาน
ดานการศึกษา คือ วิศวกรในโรงงานออกสอนนักเรียนในพื้นที่ ดานสังคม คือ การรับคนในพื้นที่เขา
ทำงานในโรงงานจะเกิดผลดีตอสภาพครอบครัวยิ่งขึ้น พรอมทั้ง รณรงคใหประชากรแฝง (แรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม) ลงทะเบียนในพื้นที่ โดยใหแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยายทะเบียนบานเขามา
อยูในพื้นที่ เพื่อแกปญหาเรื่องน้ำเสียจากครัวเรือน น้ำใช และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ทิ้งเรี่ยราดถนน
สาธารณะกลายเปนแหลงรับน้ำเสีย ปญหาเรื่องกลุมมิจฉาชีพ ปญหาเรื่องยาเสพติด แรงงานตางดาว
ที่ลักลอบเขามาโดยผิดกฎหมาย เปนตน ดานสุขภาพ คือ การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
๘.๓.๓.๖ การใหความสำคัญเรื่องหลัก 3R (Reduce/Reuse/Recycle)
รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการใหความรูและใหคำปรึกษาแนะนำตอผูประกอบการ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการผลิต (น้ำ วัตถุดิบ และสารเคมี) และการบำบัดน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการนำกลับมาใชใหมและนำไปใชประโยชนในการผลิตอื่น ๆ ซึ่งจะเปนการลดตนทุน
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีผูประกอบการใหความรวมมือเชน การบริหารจัดการของเสีย
จากอุตสาหกรรม ซึ่งในชวงเดือนมิถุนายน-เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ไดมีการยื่นขอรับการสงเสริม
การลงทุนในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมและการนำวัสดุที่ไมตองการใชแลวกลับมาใชใหมรวม ๑๔
โครงการ เงินลงทุนรวม ๗,๘๐๓ ลานบาท ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนการยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม
และการนำวัสดุที่ไมตองการใชแลวกลับมาใชใหม ป ๒๕๕๓
ประเภทธุรกิจ
๑. ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
๒. ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย กำจัดหรือขนถายกากอุตสาหกรรม
หรือสารเคมีที่เปนพิษ
๓. ธุรกิจการนำวัสดุที่ไมตองการใชแลวกลับมาใชใหม
รวม

จำนวน
โครงการ
๑๒

จำนวนเงิน
(ลานบาท)
๗,๕๑๐

๑
๑
๑๔

๒๗๔
๑๙
๗,๘๐๓

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

๙. ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมี
ความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

๙.๑ หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศไมเกินรอยละ ๖๐ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีหนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศเทากับรอยละ ๔๒.๔๙

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ตารางแสดงหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ประเภทของหนี้
๑. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
๔. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
รวม

จำนวน
(ลานบาท)
๓,๐๐๒,๔๒๒.๙๑
๑,๐๘๑,๐๐๕.๕๔
๑๖๘,๐๙๒.๑๘
๓๐,๕๘๓.๐๐
๔,๒๘๒,๑๐๓.๖๓

ที่มา : กระทรวงการคลัง

๙.๒ สัดสวนการชำระหนี้ตองบประมาณ กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดใหงบ
ชำระดอกเบี้ยและเงินตนรวมกันไมเกินรอยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจาย โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณชำระหนี้เทากับ ๑๙๗,๙๔๖,๑๖๘,๔๐๐ บาท หรือคิดเปน
รอยละ ๑๑.๖๔ ของงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑,๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท) ทั้งนี้มี
การเบิกจายการชำระหนี้รวมทั้งสิ้น ๑๙๗,๙๔๖,๑๔๓,๘๔๘.๗๐ บาทหรือคิดเปนรอยละ ๙๙.๙๙
ของงบประมาณชำระหนี้ที่ไดรับจัดสรร

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ตารางสรุปรายการชำระหนี้ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวน (บาท)

งบประมาณคงเหลือ (บาท)

๖๘,๗๖๔,๙๔๔,๗๙๕.๐๐
๑๑๕,๖๙๐,๕๕๙,๑๗๖.๕๘
๕๖๓,๐๘๐,๕๑๘.๗๙
๑๘๕,๐๑๘,๕๘๔,๔๙๐.๓๗

๕.๐๐
๘,๒๒๓.๔๒
๘๑.๒๑
๘,๓๐๙.๖๓

๑,๙๐๓,๔๖๔,๗๖๖.๑๘
๑,๐๑๖,๘๘๒,๕๘๓.๑๗
๗,๒๑๓,๒๐๘.๓๒
๙,๙๙๙,๙๙๘,๘๐๐.๖๖
๑๒,๙๒๗,๕๕๙,๓๕๘.๓๓

๓๓.๘๒
๑๔,๖๑๖.๘๓
๓๙๑.๖๘
๑,๑๙๙.๓๔
๑๖,๒๔๑.๖๗

๗๐,๖๖๘,๔๐๙,๕๖๑.๑๘
๑๑๖,๗๐๗,๔๔๑,๗๕๙.๗๕
๕๗๐,๒๙๓,๗๒๗.๑๑
๙,๙๙๙,๙๙๘,๘๐๐.๖๖
๑๙๗,๙๔๖,๑๔๓,๘๔๘.๗๐

๓๘.๘๒
๒๒,๘๔๐.๒๕
๔๗๒.๘๙
๑,๑๙๙.๓๔
๒๔,๕๕๑.๓๐

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รายการ
๑. งบชำระหนี้ในประเทศ
- ตนเงิน
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียม
รวม
๒. งบชำระหนี้ตางประเทศ
- ตนเงิน
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียม
- คาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา*
รวม
รวมงบชำระหนี้ (๑+๒)
- ตนเงิน
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียม
- คาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา*
รวม

ที่มา : กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : * มีการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชสำหรับชำระหนี้ในปงบประมาณถัดไป

๙.๓ รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) โดย (๑) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม สามารถเบิกจายไดรอยละ ๙๕.๗๕
และ (๒) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนสามารถเบิกจายไดรอยละ ๗๙.๑๕

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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ตารางแสดงการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รายจาย
รายจายประจำ
รายจายลงทุน
รวม

งบประมาณ
(ลานบาท)
๑,๔๖๘,๖๔๙.๔๑
๒๓๑,๓๕๐.๕๙
๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

การเบิกจาย
(ลานบาท)
๑,๔๔๔,๗๐๗.๒๔
๑๘๓,๑๑๓.๘๖
๑,๖๒๗,๘๒๑.๑๐

รอยละ
การเบิกจาย
๙๘.๓๗
๗๙.๑๕
๙๕.๗๕

ที่มา : กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : เปาหมายรายจายลงทุนและภาพรวม รอยละ ๗๕ และ ๙๔ ตามลำดับ

๙.๔ การออกมาตรการเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
๙.๔.๑ ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนภาษีสำหรับสินคาที่นำมาใช
เปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๙.๔.๒ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผอนผันใหผูเดินทางนำยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาเรตติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรทางดานศุลกากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน แตตองชำระคาแสตมปยาสูบ โดยการปดและขีดฆาแสตมป
ยาสูบตามวิธีการที่กำหนด ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๙.๔.๓ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการยกเวนภาษี
สำหรับแกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอื่น ๆ ที่นำไปใชเปนวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิต
สินคาหรือสิ่งของอื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๙.๔.๔ ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี
สำหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเขาไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๑๐๐ และการ
ขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสำหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืนหรือยกเวนภาษี
ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๙.๔.๕ ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว า ด ว ยการส ง เงิ น การยกเว น การสงเงินเขา
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙.๔.๖ ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการสงเงินเขากองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙.๔.๗ ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ขยายกำหนดเวลาการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ สำหรับสินคาเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็น
ไมเกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง ชนิดอื่น ๆ นอกจากชนิดที่ใชกับรถยนต ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๓
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๙.๔.๘ ระเบียบกรมสรรพสามิ ต วาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุรา
สามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใชผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๓
๙.๔.๙ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสำหรับ
สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใชผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ.
๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
๙.๕ ฐานะการคลังของรัฐบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๙.๕.๑ การจัดเก็บรายไดของรัฐบาล รัฐบาลจัดเก็บรายไดสุทธิ ๑,๖๗๘,๙๑๐
ลานบาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ ๓๒๘,๙๑๐ ลานบาท หรือรอยละ ๒๔.๔
(สูงกวาปที่แลวรอยละ ๑๙.๐) เหตุผลหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว ทำใหอัตราการขยายตัวสูง
กวาที่ประมาณการไว สงผลใหการจัดเก็บรายไดขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลการจัดเก็บรายไดของ ๓ กรมจัดเก็บภาษี เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและ
การนำเขาสินคามีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทตาง ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนผลจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ยาสูบ เบียร และสุราในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๙.๕.๒ รายจ า ยรั ฐ บาล การเบิ ก จ า ยงบประมาณของรั ฐ บาลมี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น
๑,๗๘๔,๔๑๓ ลานบาท ต่ำกวาปที่แลว ๑๓๒,๗๑๖ ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๖.๙) ประกอบดวย
รายจายปปจจุบัน ๑,๖๒๗,๘๗๕ ลานบาท ต่ำกวา ปที่แลวรอยละ ๙.๑ คิดเปนอัตราการเบิกจาย
รอยละ ๙๕.๘ ของวงเงินงบประมาณ (๑,๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท) สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ ๙๔
และรายจายปกอน ๑๕๖,๕๓๘ ลานบาท สูงกวาปที่แลวรอยละ ๒๔.๐ ในสวนของรายจายปปจจุบัน
แบงออกเปนรายจายประจำ ๑,๔๔๔,๗๖๐ ลานบาท ต่ำกวาปที่แลวรอยละ ๔.๒ และรายจายลงทุน
๑๘๓,๑๑๕ ลานบาท ต่ำกวาปที่แลวรอยละ ๓๕.๓
นอกจากนี้ การเบิกจายเงินงบประมาณในสวนของโครงการไทยเขมแข็ง
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน ๒๕๗,๐๗๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๓.๕ ของวงเงินรวม
ของโครงการ (๓๔๙,๙๖๐ ลานบาท)
๙.๕.๓ ดุลการคลังรัฐบาล รัฐบาลมีรายไดนำสงคลัง ๑,๖๘๓,๕๙๒ ลานบาท และ
มีรายจายจากเงินงบประมาณ ๑,๗๘๔,๔๑๓ ลานบาท สงผลใหดลุ การคลังขาดดุล ๙๗,๐๘๘ ลานบาท
โดยเปนการขาดดุลเงินงบประมาณ ๑๐๐,๘๒๑ ลานบาท สวนดุลเงินนอกงบประมาณเกินดุล
จำนวน ๓,๗๓๓ ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลไดบริหารเงินสดใหสอดคลองกับความตองการใชเงิน รวมทั้ง
สรางความมั่นคงของฐานะการคลังโดยชดเชยการขาดดุลดังกลาวดวยการออกพันธบัตรจำนวน
๒๓๒,๕๗๕ ลานบาท ต่ำกวาเปาหมายที่ตั้งไว (๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท) ประมาณ ๑๑๗,๔๒๕ ลานบาท
สงผลใหดุลเงินสด (หลังการกูเพื่อชดเชยการขาดดุล) เกินดุลเทากับ ๑๓๕,๔๘๗ ลานบาท ทำให
เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๙,๓๒๒ ลานบาท ซึ่งเปนระดับที่มั่นคง
และสูงกวาระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยู ๒๙๓,๘๓๕ ลานบาท
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ตารางแสดงฐานะการคลังระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายได
รายจาย
ดุลเงินงบประมาณ
ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสดกอนกู
เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
ดุลเงินสดหลังกู

งบประมาณ (ลานบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑,๔๑๐,๘๕๘
๑,๖๘๓,๕๙๒
๑,๙๑๗,๑๒๙
๑,๗๘๔,๔๑๓
-๕๐๖,๒๗๑
-๑๐๐,๘๒๑
๑๒๙,๙๘๕
๓,๗๓๓
-๓๗๖,๒๘๖
-๙๗,๐๘๘
๔๔๑,๐๖๑
๒๓๒,๕๗๕
๖๔,๗๗๕
๑๓๕,๔๘๗

รอยละการเพิ่มลด
ของงบประมาณ
๑๙.๓
-๖.๙
-๘๐.๑
-๙๗.๑
-๗๔.๒
-๔๗.๓
๑๐๙.๒

ที่มา : กระทรวงการคลัง

๙.๕.๔ ระดับหนี้สาธารณะ ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยอดหนี้สาธารณะ
คงคางของประเทศไทยมีจำนวน ๔,๒๓๐,๗๔๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๒ ตอ GDP ซึ่งอยูภายใต
กรอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ที่ ก ำหนดให สั ด ส ว นดั ง กล า วไม เ กิ น ระดั บ ร อ ยละ ๖๐ และ
หนี้สาธารณะคงคางแบงไดเปนหนี้ในประเทศรอยละ ๙๑.๔ และหนี้ตางประเทศรอยละ ๘.๖
๙.๖ รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกำหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
กำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง
การจัดหารายได การกำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหาร
การเงินและทรัพยสิน การบัญชีกองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกำหนดวงเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
และการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กำกับการใชจายเงิน
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะทำใหรัฐบาลสามารถรักษา
เสถียรภาพทางการคลัง การดำเนินงานดานการคลังของภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส สงผลใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและสรางความเปนธรรมในสังคม นอกจาก
นี้ การมีกรอบวินัยทางการคลังที่ชัดเจนในรูปของพระราชบัญญัติจะสงเสริมความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบทางการคลัง อันจะนำไปสูการบริหารการคลังภาคสาธารณะที่ยั่งยืนและสงเสริม
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีตอภาคสาธารณะในที่สุด ทั้งนี้ รางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๙.๗ มาตรการและแนวทางการเร ง รั ด ติ ด ตามการใช จ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๙.๗.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำป ตั้งแตตนปงบประมาณ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๙.๗.๑.๑ ภาพรวม วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท มีการ
เบิกจายแลวทั้งสิ้น ๑,๖๒๗,๘๗๔.๙๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๗๖
๙.๗.๑.๒ รายจายประจำ วงเงินงบประมาณ ๑,๔๖๘,๖๕๔.๙๔ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๗๕๙.๙๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๗
๙.๗.๑.๓ รายจายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๒๓๑,๓๔๕.๐๖ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๑๕.๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๗๙.๑๕
๙.๗.๒ ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๒
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (รอบ ๑ และ ๒) กรอบวงเงิน
๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท วงเงินจัดสรร ๓๒๐,๗๖๐.๘๘ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๒๓๔,๔๐๐.๙๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๗๓.๐๘
๙.๘ มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใช
จายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๙.๘.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจำป ตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙.๘.๑.๑ ภาพรวม วงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ลานบาท มีการ
เบิกจายแลวทั้งสิ้น ๕๕๓,๓๒๓.๑๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๖.๗๓
๙.๘.๑.๒ รายจายประจำ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๒๕,๔๘๙.๑๑ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๕๒๐,๐๙๗.๐๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๐.๑๔
๙.๘.๑.๓ รายจายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๓๔๔,๕๑๐.๘๙ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๓๓,๒๒๖.๑๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙.๖๔
๙.๘.๒ ผลการเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (รอบ ๑ และ ๒) กรอบวงเงิน
๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล า นบาท วงเงิ น จั ด สรร ๓๓๔,๙๕๘.๑๘ ล า นบาท มี ก ารเบิ ก จ า ยแล ว
ทั้งสิ้น ๒๕๗,๐๗๔.๔๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๕

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
11_212-329.indd 249

4/27/11 10:00:34 AM

250

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๙.๙ โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐ (เช็คชวยชาติ คนละ ๒,๐๐๐ บาท)
กรมบัญชีกลางรับผิดชอบดูแลขอมูลผูรับเบี้ยหวัด
บำนาญ ยั ง คงเหลื อ ผู รั บ เบี้ ย หวั ด บำนาญที่ ยั ง ไม ม าขอรั บ เงิ น
จำนวน ๑๙,๘๗๖ คน เป น เงิ น จำนวน ๓๙.๗๕ ล า นบาท
โดยขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผูรับเบี้ยหวัด บำนาญ
ที่มาขอรับเงิน จำนวน ๔,๔๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๐ เปน
เงินจำนวน ๘.๙๐ ลานบาท ซึ่งขณะนี้ไดขยายเวลาใหมารับเช็ค
จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
๙.๑๐ ผลการเบิกจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในป ง บประมาณ ๒๕๕๓ มี ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ทดรองราชการ จำนวนทั้ ง สิ้ น
๘,๙๔๖.๙๗ ลานบาท ภัยพิบัติที่มีผลการเบิกจายเงินใหความชวยเหลือมากที่สุด ไดแก เหตุการณ
อุทกภัย จำนวน ๔,๒๓๗.๙๙ ลานบาท หรือรอยละ ๔๗.๓๗ ของยอดการเบิกจายรวม ลำดับรองลง
มาไดแก เหตุการณภัยแลง จำนวน ๒,๓๘๒.๔๖ ลานบาท หรือรอยละ ๒๖.๖๓ ของยอดการเบิกจาย
รวม สำหรับปงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตั้งแตเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๕๓) มีการเบิกจายจำนวน
ทั้งสิ้น ๕,๒๑๖.๐๔ ลานบาท ภัยพิบัติที่มีการเบิกจายเงินมากที่สุด ไดแก เหตุการณอุทกภัย จำนวน
๔,๒๔๕.๕๘ ลานบาท หรือรอยละ ๘๑.๓๙ ของยอดการเบิกจายรวม ลำดับรองลงมา ไดแก ภัยจาก
โรคระบาดดานพืช จำนวน ๔๙๙.๑๙ ลานบาท หรือรอยละ ๙.๕๗ ของยอดการเบิกจายรวม
อนึ่ง เนื่องจากมีเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดตาง ๆ ตั้งแตเดือนสิงหาคม-เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๓ ทำใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงไดกำหนด
มาตรการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๓ ใหสวนราชการมีความคลองตัวดานการเงินในการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
เฉพาะหนา โดยแตละจังหวัดจะมีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
จังหวัดละ ๕๐ ลานบาทที่สามารถเบิกจายไดทันที รวมทั้งอนุมัติเปนหลักการขยายวงเงินทดรอง
ราชการใหอำนาจของผูวาราชการจังหวัดสำหรับอุทกภัยในครั้งนี้เพิ่มอีกจังหวัดละ ๕๐ ลานบาท
รวมเปนจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จึงทำใหการใชจายเงินทดรองราชการใหความชวยเหลือกรณี
อุทกภัยตามมาตรการของรัฐบาลมีปริมาณสูง
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๙.๑๑ ผลการเบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ประกอบดวย (๑) จายคาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)
เดือนละ ๖๐๐ บาท (๒) จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ เดือนละ ๕๐๐ บาท และ
(๓) จายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพ ประกอบดวย (๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ วงเงินงบประมาณ ๒๙,๖๖๙.๑๑ ลานบาท มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น
๒๙,๓๖๗.๑๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๘.๙๘ และ (๒) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๑๒๘.๔๑ ลานบาท
มีการเบิกจายแลวทั้งสิ้น ๒๐,๔๑๓.๑๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๒๓
๙.๑๒ การขยายเวลาและอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ .. พ.ศ. ....)
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ เห็ น ชอบการขยาย
เวลา และอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฯ วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญ
ของรางพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแก (๑) ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ ๗
(รวมภาษี ท อ งถิ่ น ) ต อ ไปอี ก เป น ระยะเวลา ๒ ป จนถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๕ และ
(๒) ร า งพระราชกฤษฎี ก าฯ โดยลดอั ต ราภาษี มู ล ค า เพิ่ ม จากร อ ยละ ๑๐ เป น ร อ ยละ ๖.๓
เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และลดอัตราภาษีมูลคา
เพิ่มจากรอยละ ๑๐ เปนรอยละ ๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
๙.๑๓ รายไดที่นำสงจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐเปนไปตามเปาหมาย
โดยมีรายไดแผนดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงคลังถือหุนต่ำกวารอยละ ๕๐
ดังแสดงในแผนภูมิ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
11_212-329.indd 251

4/27/11 10:00:41 AM

252

แผนภูมิแสดงรายไดแผนดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุนต่ำกวารอยละ ๕๐ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ลานบาท
๑๐๕,๐๐๐

๑๐๑,๔๓๐.๑๑

๑๐๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐

๙๑,๕๕๓.๒๒

๙๐,๐๐๐

๘๖,๖๔๐.๖๗

๘๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงการคลัง

๙.๑๔ การยกเว น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรสำหรั บ เขตการค า เสรี อ าเซี ย นออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนดและนำประกาศกระทรวงการคลัง
ลงราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ โดยมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนตน
การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรดังกลาวเปนการสงเสริมการคาการลงทุน
ระหวางประเทศภาคีโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำใหการคาของประเทศตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มีการขยายตัวการนำเขาและสงออกสินคาเปนไปอยางเสรี ไมมีการ
กีดกันทางการคา การคาการลงทุนระหวางประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ผูประกอบการ ผูนำเขา และ
ผูสงออก รวมทั้งผูผลิตสินคาจะไดรับประโยชน สามารถผลิตและระบายสินคาไดเพิ่มมากขึ้น นำรายได
เขาประเทศ ทำใหเศรษฐกิจมีความมั่นคง ทั้งยังเปนการเสริมสรางเครือขายในดานการผลิตและ
การจัดจำหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอีกดวย
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๙.๑๕ การยกเวนอากรและลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียนเพื่อปฏิบัติ
ตามข อ ผู ก พั น ตามความตกลงการค า สิ น ค า ของอาเซี ย น (ASEAN Trade in Goods
Agreement: ATIGA)
ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียนเพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันตามความตกลงการคาสินคาของ
อาเซียน (ATIGA) และนำประกาศกระทรวงการคลังลงราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ
๕๔ ง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป
การยกเวนอากรและลดอัตราอากรดังกลาว ทำใหสินคาที่มีถิ่นกำเนิดจากภูมิภาค
อาเซียนมีการขยายตัว การนำเขาและสงออกสินคาเปนไปอยางเสรี ไมมีการกีดกันทางการคา ผูผลิต
สินคาจะไดรับประโยชน สามารถผลิตและระบายสินคาไดเพิ่มมากขึ้น นำรายไดเขาประเทศ ทำให
เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง
๙.๑๖ การยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสำหรับเรือที่เดินทางไป-กลับในเขตพื้นที่
พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
การยกเวนภาษีดังกลาวมีสาระสำคัญ คือ ยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ใชเปน
เชื้อเพลิงในเรือเดินทางไป-กลับในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกำหนด โดยการดำเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
ประเทศไทยมีฐานสนับสนุนการผลิตและสำรวจป โ ตรเลี ย มในฝ ง ไทย และส ง ผลให เ กิ ด ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวของจำนวนมาก เชน ธุรกิจการซอมบำรุงเรือ ธุรกิจการบริหารเรือ และเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับคนในทองถิ่น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดดำเนินการยกรางประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (การยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
สำหรับเรือที่เดินทางไป-กลับในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในขณะนี้กำลังอยูในระหวางพิจารณาเพื่อลงนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง
๙.๑๗ มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อใหผูประกอบการที่เปน
เจาของเรือไทยที่ประกอบกิจการใหบริการขนสงในราชอาณาจักรโดยเรือเดินทะเลที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและเสียภาษีมูลคาเพิ่มได คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย
โดยที่เจาของเรือไทยที่ใหบริการขนสงในราชอาณาจักรโดยเรือเดินทะเลมีสิทธิเลือกจดทะเบียนภาษี
มู ล ค า เพิ่ ม และสามารถนำภาษี ซื้ อ ในกิ จ การมาใช เ ป น ภาษี ซื้ อ ในการคำนวณภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ได
อันจะเปนการสนับสนุนใหการบริหารจัดการกระแสเงินสดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดตนทุน
ในการประกอบธุรกิจเรือคาชายฝงเจาของเรือไทยที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
อยูแลว สามารถลดปญหาอันเกิดจากความผิดพลาดในการเฉลี่ยภาษีซื้อระหวางกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๙.๑๘ มาตรการภาษี แ ละค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ สนั บ สนุ น การควบรวมกิ จ การตามแผน
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (๑) ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก สถาบันการเงินสำหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ
รายรับหรือการกระทำตราสารทีเ่ กิดขึน้ หรือเนือ่ งจากการทีส่ ถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการ
ทั้งหมดใหแกกัน และ (๒) ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกสถาบัน
การเงินสำหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่
สถาบันการเงินมีการโอนกิจการบางสวนใหแกกัน ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาใหแกผูถือหุนของสถาบันการเงินสำหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่สถาบันการเงินควบหรือ
โอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาทุน
๙.๑๙ มาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น กองทุ น บริ ห ารเงิ น กู เ พื่ อ การปรั บ โครงสร า งหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการและรางกฎหมาย
๓ ฉบับ ประกอบดวย (๑) รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๒) รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว า ด ว ยการกำหนดกิ จ การที่ ไ ด รั บ การยกเว น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และ (๓)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก (๑) ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
สำหรั บ การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารของกองทุ น บริ ห ารหนี้ เ งิ น กู เ พื่ อ การปรั บ โครงสร า งหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (รางมาตรา ๓) และ (๒) ใหกิจการกองทุนบริหาร
เงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเปนกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (รางมาตรา ๓) ทั้งนี้ ยกเวนอากรแสตมปใหแกกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการ
ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (รางมาตรา ๓)
๙.๒๐ อัตราเงินเฟอ
อั ต ราเงิ น เฟ อ หรื อ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของไทยในป
๒๕๕๓ อยูที่รอยละ ๓.๓

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แผนภูมิแสดงอัตราเงินเฟอระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
รอยละ
๖.๐๐

๕๕๐

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๕.๐๐
๔.๐๐

๓.๓๐
๓.๐๐
๒.๐๐

๒.๓๐

๑.๐๐
๐.๐๐

๐.๙๐
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงการคลัง

ภายใต ภ าวะความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ โลกป ๒๕๕๓ ซึ่ ง ทำให ป ระเทศต า ง ๆ
ประสบปญหาเรื่องเงินเฟอรวมทั้งประเทศไทย โดยในชวงป ๒๕๕๓ รัฐบาลสามารถสงสัญญาณ
ในการปรับราคาสินคาไดอยางเหมาะสม และมีการเขาไปกำกับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเปน
แกการครองชีพอยางใกลชิด เชน อาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องใชไฟฟา และของใชสวนบุคคล
รวมทั้งขอความรวมมือใหผูประกอบการตรึงราคาจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคตลอดป ๒๕๕๓
จัดงานธงฟาราคายุติธรรมจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนตอการครองชีพและสินคาเกษตร
ใหแกประชาชนในราคาต่ำกวาทองตลาดทั่วไปรอยละ ๒๐-๔๐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
กำหนดราคาขายอาหารปรุงสำเร็จรูปในศู น ย อ าหารของห า งค า ปลี ก ค า ส ง และห า งสรรพสิ น ค า
รวมทั้งรานอาหารในตลาดสดทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค กำหนดราคาขายปลีกแนะนำน้ำดื่ม
บรรจุขวด ทำใหการเคลื่อนไหวของราคาสินคาและอัตราเงินเฟอของไทยอยูที่รอยละ ๓.๓ ซึ่งอยูใน
กรอบที่กำหนดไว (รอยละ ๓.๐-๓.๕) ถือวาเปนระดับอัตราเงินเฟอที่แสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยเติบโตมีเสถียรภาพดีอยางตอเนื่อง และมีระดับต่ำกวาหลายประเทศมากเมื่อเทียบกับ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ (GDP ของไทยที่ขยายตัวรอยละ ๗.๘) ขณะที่ประเทศในแถบเอเชีย
ประสบกับปญหาเงินเฟอที่รุนแรง เชน เวียดนาม เงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ ๙.๐ (GDP เพิ่มขึ้นรอยละ
๖.๐) อินโดนีเซีย เงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๐ (GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๐) และฟลิปปนส เงินเฟอ
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๙ (GDP เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๐)
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงอัตราเงินเฟอและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ป ๒๕๕๓ ของประเทศไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ประเทศ
ไทย
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

อัตราเงินเฟอ
(รอยละ)
๓.๓
๓.๙
๕.๐
๙.๐

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(รอยละ)
๗.๘
๖.๐
๖.๐
๖.๐

ที่มา : กระทรวงการคลัง

๑๐. จัดใหมีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางทั่วถึง

รั ฐ บาลจั ด ให มี ก ารออมเพื่ อ การดำรงชี พ ในยามชราแก ป ระชาชนและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
อยางทั่วถึงผานโครงการตาง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
๑๐.๑ จำนวนผูประกันตนที่จายเงินสมทบสำหรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
ผู ป ระกั น ตนที่ จ า ยเงิ น สมทบสำหรั บ ประโยชน ท ดแทนกรณี ช ราภาพ จำนวน
๙,๖๘๕,๓๑๓ คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ๓๒๕,๒๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๓.๔๗

แผนภูมิแสดงจำนวนผูประกันตนที่จายเงินสมทบสำหรับประโยชนทดแทน
กรณีชราภาพระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
๙,๘๐๐,๐๐๐

คน

๙,๖๘๕,๓๑๓

๙,๗๐๐,๐๐๐
๙,๖๐๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๙,๔๐๐,๐๐๐

๙,๓๖๐,๐๕๙

๙,๓๐๐,๐๐๐
๙,๒๐๐,๐๐๐
๙,๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานไดมีการจายสิทธิประโยชนกรณีชราภาพใหแกผูประกันตน
โดยผูประกันตนจะไดรับเงินออมกรณีชราภาพคืนในรูปบำเหน็จหรือบำนาญ ขึ้นอยูกับระยะเวลา
การสงเงินสมทบ กลาวคือ หากผูประกันตนสงเงินสมทบไมครบ ๑๘๐ เดือน ความเปนผูประกันตน
สิ้นสุดลง และอายุครบ ๕๕ ป หรือเปนผูทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย จะไดรับเปน เงินบำเหน็จ
ชราภาพ สวนผูประกันตนที่สงเงินสมทบครบ ๑๘๐ เดือน มีอายุครบ ๕๕ ป และความเปนผูประกัน
ตนสิ้นสุดลงแลว จะไดรับเปน เงินบำนาญชราภาพ
จากการที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดใหผูประกันตนมีสิทธิ
รับเงินบำนาญชราภาพเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๑๘๐ เดือน และผูประกันตนมีอายุครบ
๕๕ ปบริบูรณตามเงื่อนไขดังกลาว สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มจายเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกใน
ป ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อเตรียมความพรอม สำนักงานประกันสังคมจึงไดศึกษาทบทวนแนวทางของสิทธิ
ประโยชนกรณีบำนาญชราภาพ เพื่อปรับปรุงบนพื้นฐานของความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลอง
กับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกองทุนประกัน
สังคมกรณีชราภาพยังคงเสถียรภาพ และไดนำขอสรุปในเบื้องตนเผยแพรรับฟงความคิดเห็นจาก
สาธารณชน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยในรายละเอียดตอไป
นอกจากนี้ ไดเตรียมการขยายความคุมครองประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา
๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยปรับเพิ่มใหมีสิทธิประโยชนกรณีชราภาพใน
ลักษณะการออมเงินระยะยาวเพื่อใหผูประกันตนไดรับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อพนวัยทำงาน
๑๐.๒ โครงการกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
โครงการดังกลาวเปนการกำหนดใหมีกองทุนการออมสำหรับแรงงานนอกระบบ
มีการกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน โดยมีคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
กำหนดนโยบายการลงทุน กำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน รวมทั้งกำหนดเรื่องสิทธิของ
สมาชิกที่ไดรับจากกองทุน สมาชิกจะไดรับผลประโยชนทดแทนตามจำนวนเงินสะสม หรือเงินสมทบ
ในสวนของตนและดอกผลที่เกิดขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ มีระบบการออมเพื่อ
การชราภาพที่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบจำนวน ๓๕.๕ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๖๒ ของ
จำนวนผูมีงานทำ (ขอมูล ณ ไตรมาส ๓/๒๕๕๓) ซึ่งจะชวยสรางความเทาเทียมและความเปนธรรม
ในการดูแลจากภาครัฐ ชวยใหแรงงานมีรายไดหลังเกษียณอยางนอยในระดับพื้นฐานเพื่อปองกันการ
ตกสูความยากจน และสรางความมั่นคงในชีวิตวัยชรา พรอมทั้งเปนการสงเสริมการออมภาคครัวเรือน
ซึ่งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทย
๑๐.๓ การออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการ
ภาษี เพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการออม
ไว ใช ห ลั ง เกษี ย ณอายุ โดยเพิ่ ม วงเงิ น ให หั ก ลดหย อ นภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาสำหรั บ ค า เบี้ ย
ประกันชีวิตจากเดิมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ วงเงินสวนที่เพิ่มขึ้นจำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาทเฉพาะกรณี เ บี้ ย ประกั น ชี วิ ต แบบบำนาญต อ งไม เ กิ น ร อ ยละ ๑๕ ของเงิ น ได
พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินไดที่จายเขากองทุนประเภทเดียวกันอื่น ๆ เชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการตามกฎหมาย
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วาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หรือกองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน และเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวตองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. กำกับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รั ฐ บาลได ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การดู แ ลให ก ารประกอบกิ จ การมี ก ารแข ง ขั น อย า งเสรี แ ละ
เปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภคซึ่งมีการ
ดำเนินโครงการที่สำคัญ ไดแก การแขงขันทางการคาของธุรกิจเปาหมายมีความเปนธรรมดีขึ้น
คาระดับการแขงขันทางการคาของธุรกิจเปาหมายของป ๒๕๕๓ ที่มีความเปนธรรมดีขึ้น รอยละ
๙๒.๗๘ สูงขึ้นจากป ๒๕๕๒ คิดเปนรอยละ ๐.๗๖ ซึ่งระดับการแขงขันของแตละกลุมธุรกิจสวนใหญ
คาระดับการแขงขันสูงขึ้น โดยรัฐบาลไดกำกับดูแลและสงเสริมการแขงขันทางการคา เพื่อเสริมสราง
สภาพแวดลอมการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ใหตระหนักถึงประโยชนของการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรมในสินคาและบริการ ๖ กลุม
สินคา รวม ๘๐ รายการ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีเกษตร สินคา
ยานยนต วัสดุกอสราง ธุรกิจสินคาอื่น และธุรกิจบริการ ดังนี้
๑๑.๑ กำกับดูแลการแขงขันทางการคา
๑๑.๑.๑ ตรวจสอบ วิ เ คราะห โ ครงสร า งธุ ร กิ จ และพฤติ ก รรมทางการค า ของ
ผูประกอบธุรกิจในตลาดสินคาและบริการ เปาหมาย ๘๐ รายการ
๑๑.๑.๒ สืบสวนขอเท็จจริงเรื่องรองเรียนที่ไดรับในเบื้องตนในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเรื่องที่คณะกรรมการการแขงขันทางการคาเห็นวามีพฤติกรรมที่อาจเขาขาย
ผิดกฎหมายการแขงขันทางการคา จำนวน ๓ เรื่อง ไดแก การคาที่ไมเปนธรรมของสุราและเบียร
การกีดกันทางการคาในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ การจำหนายขาวสารบรรจุถุงต่ำกวาทุน และเรื่องที่ไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเบื้องตนแลว ซึ่งอยูระหวางเสนอคณะกรรมการ การแขงขันทางการคาอยูระหวาง
การตรวจสอบขอเท็จจริง และอยูระหวางการพิจารณารองเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเขาขายฝาฝนพระราชบัญญัติการแขงขัน
ทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแก การบังคับใหซื้อพวงน้ำตาลทราย
ชนิดพิเศษ รานคาปลอดอากรปฏิบตั กิ ารคาไมเปนธรรม การขายพวง
ซอฟต แวร เ กมอย า งไม เ ป น ธรรม ผู ใ ห แ ฟรนไชส ย กเลิ ก สั ญ ญา
แฟรนไชสอยางไมเปนธรรม การจำหนายเบียรตำ่ กวาทุน หางคาปลีก
สมัยใหมขนาดใหญจำหนายสินคาต่ำกวาทุน และการคาไมเปน
ธรรมของผูประกอบธุรกิจไกเนื้อครบวงจร รานคาปลีกสมัยใหม
ขายไขไกต่ำกวาราคาตลาด เปนตน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๑๑.๑.๓ ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติ เพื่อใหกฎหมายสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำขอมูลเพื่อการพิจารณาเกณฑการรวมธุรกิจ จัดทำแนวปฏิบัติการตกลงรวม
กันทางธุรกิจ ตามกฎหมายแขงขันทางการคา จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการแขงขันทางการคา รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....
๑๑.๑.๔ การดำเนินการเพื่อจัดระบบธุรกิจใหอยูรวมกันไดอยางเปนธรรม โดยจัด
สัมมนารับฟงความคิดเห็นเรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การสงเสริมธุรกิจคา
ปลีกไทย การจัดทำรายงานการศึกษาและติดตามสถานการณการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง
ในปจจุบัน การจัดประชุมหารือเกี่ยวกับรางกฎหมายการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....
กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไขร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและองคกรกำกับดูแลการแขงขันในตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการกำกับการแขงขันทางการคา
๑๑.๑.๕ การดำเนิ น การด า นอื่ น ๆ ที่ ส ำคั ญ ได แ ก จั ด ทำรายงานผลการศึ ก ษา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏเปนขาวทางหนังสือพิมพ เรื่องสมาคมคาทองคำจะประชุมหารือหางรานทอง
ใชกลยุทธราคาคากำเหน็จ โดยอาจเขาขายการตกลงราคารวมกัน ทำใหการแขงขันลดลงหรือจำกัด
การแขงขัน จัดทำขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาในธุรกิจคาปลีกคาสง กรณีปรากฏเปนขาววา
หางคาปลีกคาสงรายใหญ มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขารวมถึงการตัง้ กฎกติกาและเงือ่ นไขตาง ๆ
ทำใหสงผลกระทบตอผูผลิตสินคา รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีขอรองเรียนการขาย
สินคาต่ำกวาทุนของหางคาปลีก
๑๑.๒ สงเสริมการแขงขันทางการคา (Competition Advocacy) เพื่อเสริมสราง
สภาพแวดลอมการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ใหตระหนักถึงประโยชนของการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม
๑๑.๒.๑ เสริมสรางความรูดานการแขงขันทางการคาแกภาคเอกชน ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบธุรกิจในกลุมสินคาและบริการเปาหมายทั้ง ๖ กลุม
ในหั ว ข อ เกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ก ารตกลงร ว มกั น ทางธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมาย
การแขงขันทางการคาและการทำการคาอยางไรใหถกู กฎหมายการแขงขันทางการคาใหแกผปู ระกอบ
ธุรกิจและสภาหอการคาในสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ภูเก็ต นครราชสีมา พิษณุโลกและอุตรดิตถ
๑๑.๒.๒ การเสริ ม สร า งความรู ด า นการแข ง ขั น ทางการค า แก ส ถาบั น การศึ ก ษา
โดยจั ด กิ จ กรรมให ค วามรู แ ก ค ณาจารย นั ก ศึ ก ษา และจั ด ทำบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ
ทางวิชาการ (MOU) ระหวางสำนักสงเสริมการแขงขันทางการคากับสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อผลักดันใหมีการเรียน
การสอนเกี่ยวกับกฎหมายการแขงขันทางการคาอยางกวางขวางตอไป
๑๑.๒.๓ ใหคำปรึกษาแกผูประกอบธุรกิจ นักกฎหมาย นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ
ประเด็นเกี่ยวกับการใชอำนาจเหนือตลาดตามมาตรา ๒๕ การรวมธุรกิจตามมาตรา ๒๖ การตกลง
รวมกันตามมาตรา ๒๗ และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมทางการคาตามมาตรา ๒๙ และขอกฎหมาย
ตามมาตราอื่นในพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
อยางตอเนื่อง อันเปนการลดหรือปกปองมิใหเกิดพฤติกรรมการแขงขันทางการคาที่อาจเขาขาย
ฝาฝนกฎหมายการแขงขันทางการคาโดยผานทางโทรศัพทและมาพบดวยตนเองที่สำนักงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๑.๓ เรื่องรองเรียนไดรับการแกไขปญหาใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลา ไดแก (๑) การ
แกไขปญหาแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔,๔๗๘ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๔ ทั้งนี้ ในป
๒๕๕๓ มีเรื่องรองเรียนรวมทั้งสิ้น ๔,๖๔๘ เรื่อง เรื่องรองเรียนที่สำคัญ เชน การไมปดปายแสดง
ราคาสินคาและบริการ ขายสินคาและบริการสูงเกินสมควร สินคาขาดปริมาณและน้ำหนัก หมดอายุ
ปฏิเสธและกักตุนการจำหนายสินคา สินคาเกษตรราคาตกต่ำ คิดเงินคาสินคาไมตรงกับราคาตาม
ปายแสดงราคา เครื่องชั่งไมไดมาตรฐาน และ (๒) รัฐบาลไดดำเนินการคุมครองผูบริโภคและแกไข
ปญหาขอรองเรียนที่ผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินคาและ
บริการ โดยไดจัดใหมีศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคาและปริมาณสินคา ซึ่งผูบริโภคสามารถ
รองเรียนผาน สายดวน ๑๕๖๙ รวมทั้งชองทางการติดตอสื่อสารอื่น ๆ เชน e-Mail ตู ปณ. ๑๕๖
หรือรองเรียนดวยตนเอง โดยแจงตอบผูรองภายในไมเกินระยะเวลาที่กำหนด กรณีเรื่องรองเรียน
อยูในความรับผิดชอบของกรม (๓ วันทำการ) และกรณีเปนเรื่องรองเรียนของหนวยงานอื่น จะสงเรื่อง
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน ๑ วัน
๑๑.๔ การแกไขปญหาใหกับผูบริโภคที่มารองเรียน ไดแก (๑) ดำเนินการแกไขปญหาใหแก
ผูบริโภคที่มารองเรียน รัฐบาลไดดำเนินการรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหแก
ผูบริโภคจากเรื่องรองเรียนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น ๖,๘๕๒
ราย สามารถแกไขปญหาใหผูบริโภคได จำนวน ๔,๐๖๔ ราย คิดเปนรอยละ ๕๙.๓๑ และ (๒)
การดำเนินการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคที่มารองเรียนในสวนภูมิภาค ผลการดำเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคในภาพรวมของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด ๗๕ จังหวัด ไดรับเรื่อง
รองเรียนจากผูบริโภครวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๖๑๗ ราย สามารถแกไขปญหาใหผูบริโภคได จำนวน
๑๓,๔๕๑ ราย คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๒
๑๑.๕ ผูประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) กำหนดไวกอนป ๒๕๕๑ รัฐบาลไดดำเนินการตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ
ที่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกำหนดไวกอนป
๒๕๕๑ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
(ตรวจธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตและธุรกิจขายรถยนตใชแลว) ผูประกอบธุรกิจที่
จำหนายสินคาที่ควบคุมฉลาก (ตรวจธุรกิจรถยนตใชแลวและผลิตภัณฑพลาสติก) ตรวจธุรกิจ
ผูประกอบธุรกิจการโฆษณาสินคาหรือบริการ (ตรวจปายโฆษณาในหางสรรพสินคา) ที่ปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศที่ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กำหนดไวกอนป ๒๕๕๑ ยัง
คงรักษาความถูกตองไวโดยตรวจสอบประเภทธุรกิจที่สำคัญซึ่งเปนปญหาสงผลกระทบตอประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลและสวนภูมิภาค โดย (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๐ ราย สินคา ๔๘,๒๖๐ ตัวอยาง ปฏิบัติ
ถูกตอง ๓๑,๙๙๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖๖.๓๐ และ (๒) ในสวนภูมิภาค ๖ จังหวัด ตรวจสอบ
ผูประกอบธุรกิจจำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๘๑๗ ราย ปฏิบัติถูกตอง ๒๖,๖๒๐ ราย คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๘
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๑๑.๖ เรื่ อ งการดำเนิ น คดี ที่ ค ณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคมี ม ติ ใ ห ด ำเนิ น คดี แ ทน
ผู บ ริ โ ภค คณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคได มี ก ารประชุ ม ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม ๒๕๕๓-เดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติใหดำเนินคดีแทนผูบริโภค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ เรื่อง
๑๑.๗ ข อ มู ล เบาะแสในการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครอง
ผูบริโภค นำไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ รัฐบาลไดรับขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผาน
ชองทางตาง ๆ ไดแก เว็บไซต สายดวน ๑๑๖๖ หนังสือ จดหมาย หนังสือพิมพ ซึ่งสำนักงานคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับขอมูลเบาะแสจากผูบริโภค จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ เรื่อง มีการนำขอมูล
เบาะแสไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ จำนวน ๕๔ เรื่อง และมีเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๒๐ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๖๒.๙๖ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคไมไดกำหนดให จำนวนรอยละของขอมูลเบาะแสในการคุมครองผูบริโภค
ที่สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนำไปปฏิบัติไดแลวเสร็จ
๑๑.๘ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับ
การพั ฒนาหรือยกเลิกใหทันตอสภาวการณ ป จ จุ บั น ที่สำคัญ ไดแก (๑) คำสั่ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ ๑๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำขอเสนอมาตรการจัดการอันตรายจากแรใยหิน
(๒) คำสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการปองปรามการละเมิดสิทธิผูบริโภค (๓) ประกาศคณะ
กรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ใหปุย
ชีวภาพเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (๔) ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ
แรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) (๕) ประกาศคณะกรรมการวาดวย
ฉลาก ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ใหลูกโปง
บรรจุกาซไฮโดรเจนเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) และ (๖) ประกาศคณะ
กรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง ใหตูน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
๑๑.๙ รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนการกำหนดหลักเกณฑการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งจะสามารถสราง
ความชัดเจนตอการประกอบกิจการของผูประกอบการรานคาและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งคุมครอง
ประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคใหไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการบัตรเครดิตหรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตเปนการ
เฉพาะ รวมทั้งยังไมมีมาตรการคุมครองประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
การหลอกลวง และการฉอโกง ทั้งนี้ รางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
11_212-329.indd 261

4/27/11 10:01:11 AM

262

๑๒. ดำเนิ น การให มี ก ารกระจายรายได อ ย า งเป น ธรรม คุ ม ครอง ส ง เสริ ม และ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชใน
การผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รัฐบาลไดมีการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคตผานโครงการตาง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
๑๒.๑ การเรงรัดโครงการลงทุนขนาดใหญภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
รัฐบาลไดดำเนินแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ ๒ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อสรางงานและสรางรายไดโดยการลงทุนของภาครัฐใน
โครงการที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งประกอบดวยแผนงานสำคัญ ๗ แผนงาน
ดังนี้
๑๒.๑.๑ แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ พัฒนาแหลงน้ำ
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร โดยเปนการ
ดำเนินการครอบคลุมงานกอสรางและปรับปรุงระบบชลประทานทั่วประเทศ และงานกอสรางฝาย
แหลงกักเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อใหเปนแหลงดูดซับน้ำ และการพัฒนาภาคเกษตรโดยเนนการพัฒนา
เมล็ดพันธุพืช ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานที่สำคัญ
๑๒.๑.๒ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและ
จำเป น ต อ การเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
โดยพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ใ ห ทั น สมั ย ในระดั บ สากล การสร า งความมั่ น คง
ดานพลังงานและพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน การยกระดั บ การให บ ริ ก ารโครงข า ยโทรคมนาคมให
ทันสมัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข และดานการดูแลสวัสดิภาพของประชาชน
๑๒.๑.๓ แผนงานพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ส ง เสริ ม ตลาดท อ งเที่ ย วควบคู กั บ
การลงทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพและการฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่เสื่อมโทรม
๑๒.๑.๔ แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ครอบคลุมการ
ดำเนินการ ๖ ดาน คือ (๑) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา (Cultural Heritage) (๒) การสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Performance) (๓) การสงเสริมงานชางฝมือ
(Craftsmanship) (๔) การพัฒนาสินคาเชิงสรางสรรค (Creative Product) (๕) การสงเสริม
อุตสาหกรรมสื่อและซอฟตแวร และ (๖) การสงเสริมการออกแบบ และการวิจัยและพัฒนา (Design
and R&D)
๑๒.๑.๕ แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย
เพื่ อ ให ค นไทยทุ ก กลุ ม ทุ ก วั ย ได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ก ารเรี ย นรู ทั น ต อ การ
เปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต ร ะดั บ ปฐมวั ย จนตลอดชี วิ ต มี ก ารผลิ ต กำลั ง คนระดั บ กลางและระดั บ สู ง ที่ มี
สมรรถนะสอดคล อ งและตรงกั บ ความต อ งการของภาคการผลิ ต และบริ ก าร และเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสูงขึ้น
๑๒.๑.๖ แผนงานปฏิรปู คุณภาพระบบสาธารณสุข ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข การผลิตแพทย พยาบาลวิชาชีพ ทันตสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข
ผูชวยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ รวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๒.๑.๗ แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับ
ชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่พิเศษหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งจะทำใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น มีที่อยูอาศัย
ที่มั่นคง มีน้ำสะอาดและบริการประปาเพิ่มขึ้น มีการจางงาน มีอาชีพสามารถยกระดับรายไดในชุมชน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการภายใต
แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ หรือแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ มีกรอบวงเงินลงทุนภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๑.๔๓ ลานลานบาท โดยอนุมัติใหดำเนินโครงการประเภทที่ ๑
วงเงินรวม ๑.๐๖๓ ลานลานบาท และเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให
ดำเนินโครงการเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ทำใหวงเงินโครงการประเภทที่ ๑ ที่สามารถเริ่มดำเนินการไดทันที
มีวงเงินรวม ๑.๐๖๘ ลานลานบาท และตอมาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ใหดำเนินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ในวงเงินรวม
๒๒๗,๙๓๙.๐๑๙๓ ลานบาท ทำใหวงเงินโครงการประเภทที่ ๑ ที่สามารถเริ่มดำเนินการไดทันที
มีวงเงินรวม ๑.๒๙๖ ลานลานบาท
ตารางแสดงแผนงานการลงทุนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
แผนงาน
๑. แผนงานปรับปรุงระบบกระจายน้ำ และการเกษตร
๒. แผนงานโครงสรางพื้นฐาน
๒.๑ ดานการขนสงและโลจิสติกส
๒.๒ ดานพลังงาน พลังงานทดแทน
๒.๓ ดานการสื่อสาร
๒.๔ ดานการทองเที่ยว
๒.๕ ดานการศึกษา
๒.๖ ดานการสาธารณสุข
๒.๗ ดานสวัสดิภาพของประชาชน
๒.๘ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒.๙ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. การพัฒนาการทองเที่ยว
๔. เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๕. การพัฒนาดานการศึกษา
๖. การพัฒนาดานสาธารณสุข
๗. การลงทุนในระดับชุมชน
รวม

วงเงิน
(ลานบาท)
๒๓๘,๕๑๕
๘๓๗,๖๔๒
๕๗๑,๕๒๓
๒๐๕,๘๐๕
๒๔,๘๑๑
๑๐,๐๓๑
๘๔,๐๐๖
๘๘,๙๕๘
๘,๔๘๒
๑๒,๑๓๐
๔,๘๖๐
๘,๕๐๖
๑๗,๕๘๕
๕๓,๙๖๙
๑๐,๔๔๑
๙๑,๗๐๘
๑,๔๓๑,๓๓๐

สัดสวน
(รอยละ)
๑๖.๖๖
๕๘.๕๒
๓๙.๙๓
๑๔.๓๘
๑.๗๓
๐.๗๐
๕.๘๗
๖.๒๒
๐.๕๙
๐.๘๕
๐.๓๔
๐.๕๙
๑.๒๓
๓.๗๗
๐.๗๓
๖.๔๑
๑๐๐.๐๐

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวนโยบาย
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เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติการจัดสรรวงเงินกูภายใต
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแกโครงการ
ที่จะสามารถเริ่มดำเนินการไดทันทีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๑๙๙,๙๖๐.๖๐ ลานบาท
และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดอนุมัติกรอบวงเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวง
การคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รอบที่ ๒) เพื่อนำมาสนับสนุนโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ๒๕๕๕ ในวงเงิ น ๑๔๙,๙๙๙.๘๔ ล า นบาท ทำให มี ว งเงิ น กู ข อง
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จัดสรรใหแก
โครงการที่มีความพรอมและสามารถเริ่มดำเนินการไดภายในป ๒๕๕๓ รวม ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท
และชดเชยเงิ น คงคลั ง จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล า นบาท เต็ ม ตามกรอบวงเงิ น ของพระราชกำหนด
ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพือ่ ฟน ฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยโครงการทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินกู
ที่สำคัญ ไดแก การจัดหาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน วงเงินรวม ๒๐,๒๓๒.๙ ลานบาท
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน วงเงินรวม ๑๗,๒๒๔ ลานบาท ถนนไรฝุน วงเงินรวม
๑๔,๘๒๑.๔ ลานบาท งานบำรุงรักษาทางหลวง วงเงินรวม ๑๔,๐๓๔.๐ ลานบาท โครงการประกัน
รายไดเกษตรกร วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ลานบาท โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วงเงิน
๑๙,๕๕๙.๒ ลานบาท โครงการพัฒนาและขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (Uninet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ วงเงิน ๕,๑๗๗ ลานบาท

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงการจัดสรรเงินกูภายใตพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ดานการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร
ดานการขนสงและโลจิสติกส
ดานพลังงาน
ดานการสื่อสาร
ดานการทองเที่ยว
ดานสาธารณสุข
ดานการศึกษา
ดานสวัสดิภาพประชาชน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการพัฒนาการทองเที่ยว
ดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
ดานชุมชน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล
เงินสำรองจาย
รวม

สัดสวน
(รอยละ)
๑๗.๒๗
๑๓.๒๒
๐.๐๕
๐.๐๐
๑.๐๓
๔.๗๕
๑๔.๘๕
๒.๖๒
๐.๐๕
๐.๒๐
๑.๕๔
๐.๓๘
๙.๘๕
๓๑.๗๖
๒.๔๓
๑๐๐.๐๐
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วงเงิน
(ลานบาท)
๖๐,๔๒๕
๔๖,๒๖๖
๑๗๔
๓,๖๐๒
๑๖,๖๑๙
๕๑,๙๘๑
๙,๑๗๓
๑๘๕
๖๘๙
๕,๓๙๔
๑,๓๓๑
๓๔,๔๘๗
๑๑๑,๑๓๓
๘,๕๐๐
๓๔๙,๙๖๐

โครงการ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รัฐบาล
ไดเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเหลือจายจากพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อซอมแซมโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในชวงที่
ผานมา วงเงินรวม ๕,๒๖๘.๖ ลานบาท ที่สำคัญ เชน โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน
วงเงิน ๑,๑๖๒.๙๙ ลานบาท โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำ วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท การฟนฟู
โครงสรางพื้นฐานของสถานศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย วงเงิน ๕๖๒ ลานบาท และ
โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัย ๑๑๓.๒๕ ลานบาท เปนตน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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การกลั่นกรองโครงการและการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ นั้น คณะรัฐมนตรีไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระเบียบดังกลาวกำหนดใหมี
คณะกรรมการกลั่ น กรองและบริ ห ารโครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ๒๕๕๕
เพื่อทำหนาที่กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อใหการดำเนินการ
มีความโปรงใสและตรวจสอบได นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดกำหนดกลไกการติดตามการดำเนินการ
ของโครงการต า ง ๆ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ๒๕๕๕ เพิ่ ม เติ ม โดยกำหนดให
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์
สภาวสุ) เปนประธานในชวงแรก และตอมารองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) ไดรับเปน
ประธานแทน เพื่อทำหนาที่กำกับ และติดตามการเบิกจายของโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย
ทีก่ ำหนดดวย นอกจากนี้ เพือ่ ใหการดำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ มีการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการจากภาคสวนอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคราชการ รวมทั้งใหการดำเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
๒๕๕๕ ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร เปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และภาควิชาการ
เปนกรรมการ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ
ทำหนาที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการดวย
ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปวา จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติใหแกโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท
สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินแลว จำนวน ๓๓๔,๙๕๘.๑๘ ลานบาท และมีการเบิกจายแลว
จำนวน ๒๕๗,๐๗๔.๔๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๕ ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร หรือรอยละ
๗๓.๔๖ ของวงเงินที่อนุมัติ
๑๒.๒ โครงการสินเชื่อ SMEs Power
โครงการสินเชื่อ SMEs Power (วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท) เปนโครงการที่จะชวย
บรรเทาความเดือดรอนแกผูประกอบการ SMEs ที่กำลังประสบปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ
ปญหาการขาดสภาพคลอง SMEs Power เปรียบเสมือนเงินชวยเหลือแบบฉุกเฉินที่ชวยใหกิจการ
เดินหนาตอไปได และชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและปญหาภายในประเทศใหมีสภาพคลองเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
โครงการดังกลาวไดเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ หรือ
จนกวาจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการแลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ไดขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ป จากเดิมทีส่ นิ้ สุด
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ ผลการดำเนินการ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอดอนุมตั สิ นิ เชือ่ ๑๓๐ ราย
วงเงิน ๖๘๓ ลานบาท และมีการเบิกจายสินเชื่อแลว จำนวน ๖๒๗ ลานบาท
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๑๒.๓ โครงการสินเชื่อ SMEs Power เพื่อวันใหม
เปนโครงการเพื่อเสริมสภาพคลองใหแกผูประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานคร
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในบริเวณยานราชประสงคและพื้นที่
ใกลเคียง (วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท) ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
หรือจนกวาจะหมดวงเงินสินเชื่อโครงการแลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหขยายวงเงินสวนที่เหลืออีก ๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งผลการ
ดำเนินการ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอดอนุมัติสินเชื่อ ๑๔,๔๖๔ ราย วงเงินรวม ๖,๙๒๔ ลานบาท
และมีการเบิกจายสินเชื่อแลว จำนวน ๖,๒๓๐ ลานบาท
๑๒.๔ การปลอยสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแกผูประกอบการ
จำนวนสินเชื่อของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสวนของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึ่งสินเชื่อของ SMEs ในสวนของ SFIs มีการขยายตัวในป ๒๕๕๓
เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอ นถึงรอยละ ๓๙.๙๒ ซึง่ ทำใหสดั สวนของสินเชือ่ SMEs ในความดูแล
ของ SFIs เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔.๘๗ เปนรอยละ ๕.๘๔ ในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ตามลำดับ
๑๒.๕ การค้ำประกันสินเชื่อใหแก SMEs
จำนวนเงินค้ำประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สามารถดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อใหแก SMEs
บรรลุเปาหมายของรัฐบาลในการสรางเสริมศักยภาพ ความเขมแข็งทางดานการเงินใหแก SMEs
ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๑ (PGS-1) และโครงการ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ ๒ (PGS-2 ) ซึ่งวงเงินเปาหมายของแตละโครงการคือ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท
ดังนั้น วงเงินเปาหมายรวมของทั้งสองโครงการเทากับ ๖๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน
ในการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อของทั้ง ๒ โครงการมีดังนี้ PGS-1 จำนวน ๗,๔๗๓ ราย วงเงิน
๒๙,๙๘๙.๓๓๙ ลานบาท PGS-2 จำนวน ๑๐,๑๕๑ ราย วงเงิน ๒๙,๙๙๙.๙๐๗ ลานบาท ผลการ
อนุมัติค้ำประกันรวมของ ๒ โครงการ จำนวน ๑๗,๖๒๔ ราย วงเงิน ๕๙,๙๘๙.๒๔๖ ลานบาท
การอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ทั้ ง ๒ โครงการนี้ ทำให SMEs ได รั บ สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ผู ใ ห กู แ ล ว จำนวน
๑๑๒,๑๖๗.๖๘๓ ลานบาท กอใหเกิดการจางงานและชวยลดปญหาการเลิกจางงานจำนวน
๔๙๖,๗๑๒ คน และสรางการจางงานใหมอีกจำนวน ๖๓,๔๑๓ คน
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๑๒.๖ มาตรการขยายบริการรับประกันการสงออก
มาตรการดั ง กล า วเป น การช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการส ง ออกผ า นการคุ ม ครอง
ความเสี่ยงจากการไมไดรับชำระคาสินคาจากผูซื้อหรือธนาคารผูซื้อในตางประเทศประมาณ ๒๐๐
ประเทศทั่วโลก อันจะชวยใหผูสงออกเกิดความมั่นใจในการขยายการสงออกไปตลาดเดิมและ
ตลาดใหม รวมทั้งสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผอนปรนแกผูซื้อในตางประเทศมาก ซึ่งผล
การดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
(ธสน.) มี ก ารรั บ ประกั น ๒๘๑ ราย จำนวน ๑๗,๗๘๙ ล า นบาท ภาระผู ก พั น ภายใต
การรับประกัน จำนวน ๓๓,๓๗๗ ลานบาท
๑๒.๗ สินเชื่อเพื่อชะลอการเลิกจางแรงงาน
เปนโครงการความรวมมือระหวางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ในการชะลอการเลิกจางงาน และปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง ตัง้ แตวนั ที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ถึงวันที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๕๓ โดยส ง เสริ ม ให ส ถานประกอบการที่ เ ป น เครื อ ข า ยประกันสังคม
มีแหลงเงินกูเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได รวมถึงเปนการสนับสนุน
ดานเงินทุนแกสถานประกอบการรายใหม ซึ่งจะสงผลดีตอการชะลอการเลิกจางพรอมสงเสริมใหมี
การจางงานอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอดอนุมัติสินเชื่อ
๔๖๓ ราย วงเงินรวม ๑๑,๔๖๙ ลานบาท และมีการเบิกจายสินเชื่อแลว ๘,๗๑๓ ลานบาท
สามารถชะลอการเลิกจางแรงงานได ๑๔,๗๓๐ คน
๑๒.๘ มาตรการสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว
สินเชื่อ SMEs Power เพื่อธุรกิจทองเที่ยวเปนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ทีไ่ ดอนุมตั ใิ นหลักการใหความชวยเหลือดานการเงินแกผปู ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการป ด ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละท า อากาศยาน
ดอนเมือง ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ และตอมา
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายระยะเวลา
ออกไปอีก ๓ เดือน เปนภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย
โครงการดังกลาวชวยใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปญหา
ภายในประเทศมีสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจตอไป โดยผลการ
ดำเนินการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มียอดอนุมัติสินเชื่อ
๙๑๙ ราย เปนเงิน ๑,๓๖๐ ลานบาท

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๒.๙ การนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาเปนที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยเพื่อการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจ และความมัน่ คงของประเทศอยางยัง่ ยืนและแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ในชุมชนแออัด
จำนวนชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู อ าศั ย ตามโครงการบ า นมั่ น คงใน
ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จำนวน ๓๖ ชุมชน และในป ๒๕๕๔ ไดตงั้ เปาหมายในการดำเนินการจำนวน
๑๒ ชุมชน
แผนภูมิแสดงจำนวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคง
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนชุมชน
๒๑

๒๐

๑๘

๑๖

๑๕
๑๒

๑๓

๑๓

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

๙
๖
๓
๐

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑๒.๑๐ การสรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
โดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ยกระดั บ ชุ ม ชน เพื่ อ มุ ง จั ด สรร
งบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่วประเทศใหทุกชุมชนไดรับโอกาสในการเขาถึงแหลงงบประมาณ
ของภาครัฐอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดพิจารณา
อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕,๔๗๕ หมูบาน/ชุมชน ในวงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๐,๕๗๕,๒๗๖ บาท

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๒.๑๑ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ
โดยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่ ง ตำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) ไดอนุมตั โิ ครงการเพือ่ ขับเคลือ่ น
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน
๗๐๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สงผลใหเกิดฐานขอมูลการลงทะเบียน
ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู ป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๓ ที่ เ ป น ข อ มู ล ให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำไปกำหนดแผนการสงเสริม
และพัฒนาไดสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ จำนวน ๓,๖๓๘
ผลิตภัณฑ ไดรบั การพัฒนามีมาตรฐานผลิตภัณฑ และมีระบบบริหารจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีรปู แบบ
และบรรจุภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูซื้อ และสอดคลองกับความตองการของตลาด
มีผูประกอบการไดรับการคัดเลือกเปน OTOP Select จำนวน ๘๙๘ ราย และมีชองทาง
การจำหน า ยสิ น ค า เพิ่ ม มากขึ้ น ส ง ผลต อ การสร า งรายได ใ ห แ ก ผู ผ ลิ ต และกระตุ น เศรษฐกิ จ
ในภาพรวม เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๑๑๖,๓๒๑,๒๙๔ บาท

๑๓. ส ง เสริ ม ให ป ระชากรวั ย ทำงานมี ง านทำ คุ ม ครองแรงงานเด็ ก และสตรี
จัดระบบแรงงานสั ม พั น ธ แ ละระบบไตรภาคี ที่ ผู ท ำงานมี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู แ ทนของตน
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ

๑๓.๑ การสงเสริมใหประชากรวัยทำงานมีงานทำ
รัฐไดดำเนินการทั้งในดานการจัดหางาน การพัฒนายกระดับฝมือและศักยภาพ
แรงงาน รวมทั้งการแนะแนวอาชีพ เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยแรงงานไดมีงานทำ โดยในชวง ๒ ป
ที่ผานมามีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑๓.๑.๑ โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา และทหารกอง
ประจำการ) ในป ๒๕๕๓ โดย
๑๓.๑.๑.๑ จัดทำทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โดยดำเนินการสำรวจผูสำเร็จ
การศึกษาและประสงคจะทำงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการเพิ่ม
โอกาสในการหางานทำใหแกผูสำเร็จการศึกษาใหม และเปนขอมูลใหนายจาง สถานประกอบการ
คัดเลือกบุคคลเขาทำงาน ประมาณการผูเขาสูตลาดแรงงานใหม รวมทั้งนำขอมูลไปใชในการวางแผน
กำหนดนโยบายดานแรงงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยผลการสำรวจขอมูลผูสำเร็จการศึกษาและ
ผูประสงคจะทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผูตอบแบบสำรวจจำนวน ๓๗๐,๖๒๓ คน มีผูสำเร็จการศึกษา
และประสงคจะทำงาน จำนวน ๗๘,๑๐๗ คน จำแนกตามระดับการศึกษาเปน ระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จำนวน ๓๑,๒๔๐ คน หรือรอยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ จำนวน
๑๕,๗๖๗ คน หรือรอยละ ๒๐.๑๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จำนวน
๑๔,๖๓๗ คน หรือรอยละ ๑๘.๗๔ มัธยมศึกษาปที่ ๖ จำนวน ๙,๕๗๔ คน หรือรอยละ ๑๒.๒๖ และ
นอยที่สุด คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๖,๘๘๙ คน หรือรอยละ ๘.๘๒ ผูประสงค
ตอบแบบสำรวจสนใจจะฝกอาชีพมากที่สุด จำนวน ๑๙๖,๔๓๓ คน รองลงมา คือ ประกอบ
อาชีพสวนตัว จำนวน ๑๗๖,๓๘๑ คน รับงานไปทำที่บาน จำนวน ๑๒๒,๖๗๕ และไปทำงาน
ตางประเทศ จำนวน ๑๑๔,๔๓๑ คน ทั้งนี้ ผูตอบแบบสำรวจสามารถแจงความประสงคไดมากกวา
๑ รายการ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๓.๑.๑.๒ จัดทำทะเบียนทหารกองประจำการ โดยดำเนินการการสำรวจ
ขอมูลทุกเหลาทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เพื่อเปนขอมูลใหนายจางคัดเลือก
เขาทำงานหลังปลดประจำการแลว ผลการสำรวจทหารกองประจำการมีผตู อบแบบสำรวจ ๒๙,๒๑๕ คน
และแจงความประสงคจะทำงาน จำนวน ๒๒,๖๔๑ คน จำแนกตามระดับการศึกษา มีผูประสงค
จะทำงานมากที่สุด เปนมัธยมศึกษาปที่ ๓ จำนวน ๙,๑๓๑ คน หรือรอยละ ๔๐.๓๓ รองลงมาเปน
ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔,๕๙๔ คน หรือรอยละ ๒๐.๒๙ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ จำนวน
๓,๕๘๕ คน หรือรอยละ ๑๕.๘๓ โดยทหารกองประจำการที่ตอบแบบสำรวจมีความสนใจฝกอาชีพ
มากที่สุด จำนวน ๑๙,๑๗๖ คน รองลงมาคือ ประสงคประกอบอาชีพสวนตัว จำนวน ๑๖,๒๐๔ คน
รับงานไปทำที่บาน จำนวน ๕,๙๗๐ คน และตองการไปทำงานตางประเทศ ๓,๙๘๑ คน ทั้งนี้ ผูตอบ
แบบสำรวจสามารถแจงความประสงคไดมากกวา ๑ รายการ
๑๓.๑.๒ ประชากรวัยแรงงานไดรับบริการจัดหางานเพิ่มขึ้น โดยในป ๒๕๕๒
ไดรับการบรรจุงานในประเทศ จำนวน ๓๐๓,๒๑๗ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๓๒๔,๑๖๔ คน
หรือเพิ่มขึ้น ๒๐,๙๔๗ คน รวมทั้งแรงงานไทยเดินทางไปทำงานตางประเทศในป ๒๕๕๒ จำนวน
๑๔๗,๗๑๑ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔๓,๗๙๕ คน ลดลง ๓,๙๑๖ คน ทำใหป ๒๕๕๓
มีรายไดเขาประเทศ จำนวน ๕๕,๑๕๐ ลานบาท
แผนภูมิแสดงจำนวนแรงงานที่ไดรับการบรรจุในประเทศ
และแรงงานที่เดินทางไปทำงานในตางประเทศ*
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนการบรรจุงานภายในประเทศ
๓๕๐,๐๐๐

จำนวนแรงงานที่เดินทางไปตางประเทศ*

คน

๓๐๓,๒๑๗

๓๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๓๒๔,๑๖๔

๒๒๖,๘๖๖
๑๗๗,๔๒๐
๑๖๑,๙๑๗

๑๖๑,๘๕๒

๑๔๗,๗๑๑

๑๕๐,๐๐๐

๑๔๓,๗๙๕

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : *แรงงานที่เดินทางไปตางประเทศโดยนายจางนำไป

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๓.๑.๓ แรงงานไดผานการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
และสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในป ๒๕๕๒ จำนวน ๘๕,๓๓๓ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน
๘๑,๐๗๕ คน

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ตารางแสดงจำนวนแรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือ
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเภท
แรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
แรงงานที่ผานการพัฒนาและสงเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ
รวม

พ.ศ. ๒๕๕๑
๗๑,๑๐๓

จำนวนแรงงาน (คน)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๗๗,๓๑๕

พ.ศ. ๒๕๕๓
๗๓,๘๔๕

๘,๒๑๑

๘,๐๑๘

๗,๒๓๐

๗๙,๓๑๔

๘๕,๓๓๓

๘๑,๐๗๕

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

๑๓.๑.๔ รัฐไดมุงเนนการพัฒนายกระดับฝมือและศักยภาพแรงงานเพื่อใหแรงงาน
มีความพรอมตอความตองการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ โดยแรงงานที่ผานการพัฒนา
ยกระดับฝมือและศักยภาพแรงงานในป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๖๙,๒๘๕ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน
๑๒๓,๖๕๒ คน รวมทั้ ง แรงงานที่ ผ า นการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานในป ๒๕๕๒ จำนวน
๔๐,๑๕๔ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๓๑,๗๕๐ คน นอกจากนี้ ยังมีแรงงานที่ผานการพัฒนา
ทักษะฝมือและศักยภาพไดมาตรฐานดานโลจิสติกสและไดมาตรฐานดานการทองเที่ยวและบริการ
ในป ๒๕๕๒ รวม ๓๘,๒๖๘ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๒๕,๘๗๔ คน
ตารางแสดงจำนวนแรงงานที่ผานการพัฒนายกระดับฝมือและผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเภท
แรงงานที่ผานการพัฒนายกระดับฝมือ
และศักยภาพแรงงาน
แรงงานที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือและศักยภาพ
ไดมาตรฐานดานโลจิสติกสและไดมาตรฐาน
ดานการทองเที่ยวและบริการ
รวม

พ.ศ. ๒๕๕๑
๙๙,๐๐๔

จำนวนแรงงาน (คน)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๖๙,๒๘๕

พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๒๓,๖๕๒

๓๘,๘๑๓
๔๒,๗๗๐

๔๐,๑๕๔
๓๘,๒๖๘

๓๑,๗๕๐
๒๕,๘๗๔

๑๘๐,๕๘๗

๒๔๗,๗๐๗

๑๘๑,๒๗๖

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๓.๑.๕ การแนะแนวอาชีพ เปนอีกมาตรการหนึ่งในการสงเสริมการมีงานทำใหแก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งในป ๒๕๕๓ มีผูไดรับการแนะแนวอาชีพ จำนวน
๑,๔๐๗,๙๗๐ คน

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๓.๒ การคุมครองแรงงานเด็กและสตรี
รัฐบาลใหความสำคัญในเรื่องการใชแรงงานเด็กและไดดำเนินการประชาสัมพันธ
ใหความรูแ กนายจาง ลูกจาง รวมถึงขอแนะนำการใชแรงงานเด็ก (แรงงานเด็ก หมายถึง ลูกจางซึง่ เปน
เด็กอายุตั้งแต ๑๕ ปบริบูรณ แตไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ) โดยหากนายจางจะจางแรงงานเด็กอายุต่ำกวา
๑๘ ปเขาทำงาน จะตองแจงการจางลูกจางเด็กตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่เด็กเขาทำงาน รวมถึงการแจงการสิ้นสุดการจางลูกจางเด็ก ภายใน ๗ วันนับจากวันที่เด็ก
ออกจากงานดวย นอกจากนี้ ยังไดดูแลคุมครองสิทธิประโยชนของแรงงานเด็กในดานตาง ๆ เชน
การจายคาจาง วันเวลาทำงาน เวลาพัก สถานที่หามลูกจางเด็กทำงาน เปนตน
แรงงานสตรี แ ละเด็ ก ในระบบและนอกระบบที่ น ายจ า งปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ในป ๒๕๕๒ คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๒ และ ในป ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๙๖.๒๒
โดยในป ๒๕๕๓ แรงงานสตรี แ ละแรงงานเด็ ก ที่ ผ า นการตรวจและนายจ า งปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน ประกอบดวย (๑) แรงงานสตรีในระบบ ๑,๒๔๑,๗๑๕ คน (จากผล
การตรวจ ๑,๒๘๕,๕๑๗ คน) (๒) แรงงานสตรีนอกระบบ ๑๓,๕๐๕ คน (จากผลการตรวจ ๑๘,๔๒๐คน)
(๓) แรงงานเด็กในระบบ ๔,๒๒๐ คน (จากผลการตรวจ ๔,๒๓๑ คน) และ (๔) แรงงานเด็ก
นอกระบบ ๑๑๕ คน (จากผลการตรวจ ๘๙๘ คน)
๑๓.๓ การจัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีทผี่ ทู ำงานมีสทิ ธิเลือกผูแ ทนของตน
การดำเนินการดานแรงงานสัมพันธเพื่อชวยลดขอขัดแยงอันเนื่องมาจากปญหา
ด า นแรงงานภายในสถานประกอบกิ จ การและเสริ ม สร า งแรงงานสั ม พั น ธ แ บบทวิ ภ าคี
ในสถานประกอบกิจการ ผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ มีดังนี้
๑๓.๓.๑ สถานประกอบกิจการทีม่ รี ะบบบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธมจี ำนวน
เพิม่ ขึน้ จากจำนวน ๑๐,๔๕๑ แหงในป ๒๕๕๒ เปน ๑๔,๑๗๖ แหงในป ๒๕๕๓ สถานประกอบ
กิจการเปาหมายที่มีระบบบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธ คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๕ ในป ๒๕๕๒
และรอยละ ๘๙.๓๒ ในป ๒๕๕๓
๑๓.๓.๒ ดำเนินการดานแรงงานสัมพันธเชิงรุก คื อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ เข า ไปมี
สวนรวมในการแกไขปญหาแรงงานสัมพันธตั้งแตเริ่มแรก และดำเนินการสงเสริมระบบทวิภาคี
ในกิจการเอกชน ซึ่งไดดำเนินการแลวจำนวน ๑๑,๗๙๒ แหง จากเปาหมาย ๑๑,๐๐๐ แหง ลูกจาง
ไดรับประโยชนจากการดำเนินงานจำนวน ๑,๕๒๑,๘๘๒ คน นอกจากนี้ ไดดำเนินกิจกรรมสำคัญ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงาน เชน (๑) การสรางและพัฒนาเครือขายของ
นายจาง ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน รวมเปนเครือขาย
ดานแรงงานสัมพันธเพื่อชวยสอดสองดูแลกรณีเกิดปญหาความขัดแยงในสถานประกอบกิจการ
ซึ่งดำเนินการไดจำนวน ๘๗ แหง รวม ๓,๖๑๗ คน (๒) การไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง
ที่เกิดขึ้นระหวางนายจางกับลูกจาง หรือฝายบริหารกับพนักงานรัฐวิสาหกิจใหสามารถหาขอยุติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ดานเศรษฐกิจ
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ผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม เพิ่มขึ้น
เปน ๙,๖๘๕,๓๘๙ คน

รวมกันเพื่อความสงบเรียบรอยดานแรงงาน ซึ่งดำเนินการไดจำนวน ๒๓๓ แหง และ (๓) ตรวจเยี่ยม
ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามเฝาระวังปญหาความขัดแยงในสถานประกอบกิจการ โดยการ
ติดตามผลการปฏิบัติของนายจาง ลูกจาง หรือสหภาพแรงงานใหเปนไปตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ดำเนินการไดจำนวน ๖๑๕ แหง
๑๓.๓.๓ การจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ
แรงงาน ประจำป ๒๕๕๓ มีสถานประกอบกิจการเขารวมประกวด จำนวน ๖๐๖ แหง ผานเกณฑได
รับรางวัล จำนวน ๕๕๙ แหง โดยแบงเปนสถานประกอบกิจการที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ๕ ป
ติดตอกัน จำนวน ๑๔๘ แหง และสถานประกอบกิจการที่ไดรับรางวัลดีเดนไมถึง ๕ ป จำนวน ๔๑๑
แหง ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางได จากสถิติ
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ๓ ปที่ผานมาตั้งแตป ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ พบวา
จำนวนสถานประกอบกิจการที่ไดรับรางวัลเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๓๐ แหง ๒๘๓ แหง และ ๕๕๙ แหง
ตามลำดับ ในขณะที่ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน ขอขัดแยง การผละงาน และปดงาน มีแนวโนม
ลดลงในทางผกผันกัน คือ ๓๕๐ แหง ๒๖๗ แหง และ ๑๘๐ แหง ตามลำดับ
๑๓.๓.๔ รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดดำเนินการแจง
ยืนยันใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรอง
รางกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
๑๓.๔ การจัดระบบประกันสังคม มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบดวย
๑๓.๔.๑ ผูประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยในป ๒๕๕๒ แรงงานที่ได
รับการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม มีจำนวน ๙,๓๖๐,๑๑๙ คน และในป
๒๕๕๓ ไดเพิ่มขึ้นเปน ๙,๖๘๕,๓๘๙ คน หรือเพิ่มขึ้น ๓๒๕,๒๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๓.๔๘ ซึ่งใน
ป ๒๕๕๓ ไดมีการจายสิทธิประโยชนจากการประกันสังคม รวมทั้งหมด ๔๓,๑๐๕.๖๒ ลานบาท
ประกอบดวย (๑) การจายเงินสิทธิประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพและคลอดบุตร
๒๙,๘๖๙.๑๔ ล า นบาท มี ผู ป ระกั น ตนที่ ม าใช บ ริ ก าร ๓๐,๘๙๘,๔๓๕ ราย (๒) การจ า ยเงิ น
สิทธิประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ ๘,๙๔๑.๐๙ ลานบาท มีผูประกันตนที่มาใช
บริการ ๑,๓๖๙,๙๑๓ คน และ (๓) การจายเงินสิทธิประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ๔,๒๙๕.๓๙
ลานบาท มีผูประกันตนที่มาใชบริการ ๘๙,๙๖๘ คน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๙,๗๐๐,๐๐๐
๙,๖๐๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๙,๔๐๐,๐๐๐

๙,๒๙๓,๖๐๐

๙,๓๐๐,๐๐๐

๙,๓๖๐,๑๑๙

๙,๒๐๐,๐๐๐

๙,๑๘๒,๑๗๗
๙,๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

๑๓.๔.๒ การพัฒนาระบบประกันสังคมใหมีการบริหารจัดการที่คลองตัว โปรงใส
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม
ใหมั่นคงยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงาน ไดแก
๑๓.๔.๒.๑ การเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ดำเนิ น การบริ ก ารทางการแพทย
ปรับระบบการใหบริการและการปรับปรุงกฎหมาย และเตรียมรับมือกับการจายบำนาญชราภาพ
ในอนาคต โดยการเพิ่มขยายสิทธิประโยชน ๖ อยางเปนของขวัญปใหม ๒๕๕๔ แกผูประกันตน
ภายใตเงื่อนไขตองไมกระทบเสถียรภาพของกองทุน ไดแก
๑๓.๔.๒.๒ การปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม ๓ ฉบับ ไดแก (๑) ราง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการสำคัญ เชน คุมครองลูกจางชั่วคราว
ทุกประเภทของสวนราชการ เพิ่มคาทดแทนรายเดือน จากรอยละ ๖๐ เปนรอยละ ๗๐ ของคาจาง
ขยายระยะเวลาการจายสิทธิประโยชนกรณีทุพพลภาพจากเดิมไมเกิน ๑๕ ป เปนไมนอยกวา ๑๕ ป
เพิ่มคาทำศพไมนอยกวา ๑๐๐ เทาของคาจางขั้นต่ำรายวันสูงสุด และนำเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาแลว (๒) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับปรุงในประเด็นสำคัญ
เชน คุมครองลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ คุมครองคูสมรสและบุตรของผูประกันตน
โดยรัฐบาลจายเงินสมทบเพียงฝายเดียว ลดเงินสมทบกรณีมีเหตุภัยพิบัติ และไดบรรจุเขาวาระการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลว และ (๓) รางพระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ....
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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เพื่อคืนสิทธิแกผูประกันตน ตามมาตรา ๓๙ ที่สิ้นสภาพการเปนผูประกันตน เพราะขาดสงเงินสมทบ
โดยกฎหมายทัง้ ๓ ฉบับ สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณาและลงมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๓.๔.๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ไดมีการดำเนินโครงการ
พัฒนาเชื่อมโยงขอมูล การเริ่มตนธุรกิจ (e-Starting Business) รวมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เพื่ออำนวยความสะดวกตอผูประกอบธุรกิจใหไดรับบริการจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) การใชแบบฟอรมเดียวกัน (Single Form)
โดยเปดใหบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขยายสูสวนภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ และการใช เ อกสารประกอบชุ ด เดี ย วกั น (Single
Document) รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารในสถานประกอบกิ จ การขนาดใหญ
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนายจาง ไมตองเดินทางมาติดตอ ณ สำนักงานประกันสังคม โดยจัด
เจาหนาที่สำนักงานประกันเขตพื้นที่ประจำสาขาจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหบริการประกันสังคม
ในสถานประกอบการ ตั้งแตเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒,๖๗๖ แหง
๑๓.๔.๒.๔ การปรั บ เปลี่ ย นสำนั ก งานประกั น สั ง คมเป น องค ก รอิ ส ระ
โดยสำนักงานประกันสังคมไดดำเนินการศึกษาและเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสำนักงานประกันสังคม
ใหเปนองคกรอิสระตามนโยบายรัฐบาล ขอเสนอและขอเรียกรองจากกลุมตาง ๆ โดยไดแตงตั้ง
คณะทำงานกำหนดรูปแบบองคกรที่เหมาะสม เพื่อทำหนาที่ศึกษาและพิจารณารูปแบบองคกร
ที่ เ หมาะสมต อ สำนั ก งานประกั น สั ง คม ซึ่ ง ได น ำข อ เสนอของคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย
คณะกรรมการประกันสังคม และหลักการที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบมาประกอบการพิจารณา
ยกร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และอยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
๑๓.๔.๒.๕ การคุมครองลูกจางที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
โดยการบริหารจัดการกองทุน เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีลูกจาง
จำนวน ๘,๑๗๖,๒๘๕ คน และรัฐไดใหความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ
๑๓.๔.๒.๖ การเตรี ย มการนำแรงงาน
นอกระบบ เขาสูระบบประกันสังคมภาคสมัครใจตามมาตรา ๔๐
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง มี จ ำนวน
ประมาณ ๒๔.๑ ล า นคนทั่ ว ประเทศ ด ว ยการให ค วามคุ ม ครอง
๕ กรณี ได แ ก เงิ น ทดแทนการเจ็ บ ป ว ย ทุ พ พลภาพ ค า ทำศพ
คลอดบุตร และบำเหน็จชราภาพ โดยการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชน ท ดแทนตลอดจนหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไข
แหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๐
พ.ศ. .... สาระสำคัญ คือ ปรับปรุงสิทธิประโยชน จากเดิม ๓ กรณี
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) เปน ๕ กรณี (เจ็บปวย : เงินชดเชยเมื่อเปนผูปวยในโรงพยาบาล
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ) และปรับเงินสมทบจากเดิมจายปละ ๓,๓๖๐ บาท
เปนเดือนละ ๒๘๐ บาท และอยูร ะหวางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พรอมกันนัน้
ไดรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อใหรัฐบาลสามารถจายเงินสมทบ
รวมกับผูป ระกันตนได ขณะนีร้ า งพระราชบัญญัตดิ งั กลาวนำเสนอสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาแลว
๑๓.๕ การคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชน
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
ปจจุบันลูกจางในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน มีจำนวน ๘,๐๐๒,๒๙๓ คน
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) และรัฐไดใหความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจำนวน
ประมาณ ๒๔.๑ ล า นคนทั่ ว ประเทศ โดยการนำแรงงานนอกระบบเข า สู ร ะบบประกั น สั ง คม
ภาคสมั ค รใจตามมาตรา ๔๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ด ว ยการให
ความคุมครอง ๕ กรณี ไดแก เงินทดแทนการเจ็บปวย ทุพพลภาพ คาทำศพ คลอดบุตร และ
บำเหน็จชราภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยในการทำงาน และดานการคุมครอง
ดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบที่สำคัญ มีดังนี้
๑๓.๕.๑ การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
ผูใชแรงงาน โดยไดสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๕,๕๖๒ แหง
จากเปาหมาย ๑๐,๐๐๐ แหง ประกอบดวย (๑) ใหคำปรึกษาแนะนำนายจางจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายกำหนดใหแกลูกจาง เชน โครงการโรงเรียนในโรงงาน การจัดชุดทำงาน ที่พัก
รถรับ-สง เงินโบนัส คาครองชีพ เบี้ยขยัน การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย การจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็ก
เปนตน (๒) ไดมอบรางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดสและวัณโรคในสถานประกอบกิจการ
ประจำป ๒๕๕๓ จำนวน ๕๓๐ แหง เพื่อใหสถานประกอบกิจการเปนแบบอยางในการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสและวัณโรค (๓) โครงการโรงงานสีขาว เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มีสถานประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการและผานเกณฑการประเมินโรงงานสีขาว จำนวน
๒,๖๓๘ แหง จากเปาหมาย ๘๐๐ แหง (๔) การจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการเพื่อสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งไดดำเนินการในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๓๖๔ แหง จากเปาหมาย
๑๗๕ แหง ลูกจางของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวของไดรับความรู จำนวน ๒๑๑,๘๑๘ คน
(๕) การใหบริการเงินกูก องทุนเพือ่ ผูใ ชแรงงาน เพือ่ เปนทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายไดแกผใู ชแรงงาน
และเพื่อเปนการออมทรัพยและปลดเปลื้องหนี้สินของผูใชแรงงานโดยผานสหกรณออมทรัพย ตั้งแต
เดือนตุลาคม ๒๕๕๒-เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ไดใหบริการเงินกูแกสหกรณออมทรัพยในสถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๙ แหง เปนเงิน ๖๕.๗๐ ลานบาท แรงงานและพนักงาน
ที่เปนสมาชิกไดรับบริการเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ำ จำนวน ๘,๐๘๕ คน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๑๓.๕.๒ ความปลอดภัยในการทำงาน สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกตองดานความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในป
๒๕๕๒ จำนวน ๑๗,๘๔๘ แหง และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕,๔๐๔ แหง รวมทั้งสถานประกอบ
กิจการที่ผานการตรวจตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงานในป ๒๕๕๒ จำนวน ๒๐,๒๒๖ แหง และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗,๓๑๘ แหง ซึ่งทำให
อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานตอ ๑,๐๐๐ ราย ลดลงจากอัตรา ๕.๓๘ ในป ๒๕๕๒
เหลือเพียงอัตรา ๒.๗๑ (ขอมูล ณ เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓) นอกจากนี้ มีการจัดอบรม
และรณรงคดานความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินโครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน
ใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign) การจัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ
รวมทั้งพัฒนากฎหมายความปลอดภัยในการทำงานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปญหา โดยไดมีการประกาศใชแลว ๘ ฉบับ ตลอดจน
รางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. .... และ
รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผานการพิจารณาของวุฒิสภา วาระ ๒ และ
วาระ ๓ แลว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๓.๕.๓ สงเสริมพัฒนาและกำกับดูแลแรงงานในและนอกระบบ ซึ่งประกอบดวย
๑๓.๕.๓.๑ การให ก ารคุ ม ครองดู แ ลแรงงานในระบบและนอกระบบ
ในป ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๕๘๙,๖๓๕ คน และในป ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๒๗๘,๔๖๑ คน
๑๓.๕.๓.๒ การปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ ำ ในป ๒๕๕๓ โดยได มี ก ารออก
ประกาศเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ำ จำนวน ๒ ฉบับ คือประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจาง
ขัน้ ต่ำ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ปรับอัตราคาจางขัน้ ต่ำของจังหวัดในอัตรา ๑-๘ บาท
จำนวน ๗๓ จังหวัด ทำใหอัตราคาจางขั้นต่ำของจังหวัดปรับเพิ่มลาสุด ๑๕๐ บาท ปรับเพิ่ม
สูงสุด ๒๐๖ บาท แตไมไดปรับอัตราคาจางขั้นต่ำ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดแมฮองสอน สุโขทัย
เชียงราย เพชรบูรณ และอุทัยธานี และประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่
๔) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ปรับอัตราคาจางขั้นต่ำเพิ่มเติมในอัตรา ๒-๓ บาท ๓ จังหวัด คือ
จังหวัดแมฮองสอน เพชรบูรณ และอุทัยธานี โดยจังหวัดแมฮองสอน ปรับเพิ่มจาก ๑๕๑ บาท
เปน ๑๕๓ บาท จังหวัดเพชรบูรณ ปรับเพิ่มจาก ๑๕๕ บาท เปน ๑๕๘ บาท และจังหวัดอุทัยธานี
ปรับเพิ่มจาก ๑๕๘ บาท เปน ๑๖๐ บาท และในป ๒๕๕๔ กระทรวงแรงงานไดมีการออกประกาศ
คณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปรับขึ้น
อัตราคาจางขั้นต่ำทั่งประเทศในอัตรา ๘ บาท ๗ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา ๙ บาท ๒๔ จังหวัด
ปรับขึ้นในอัตรา ๑๐ บาท ๑๖ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา ๑๑ บาท ๖ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา
๑๒ บาท ๑๐ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา ๑๓ บาท ๗ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา ๑๔ บาท ๓ จังหวัด
ปรับขึ้นในอัตรา ๑๕ บาท ๒ จังหวัด ปรับขึ้นในอัตรา ๑๗ บาท ๑ จังหวัด โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
๑๓.๕.๓.๓ อัตราคาจางรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ไดออกประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นิสิต และนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ฝกฝนการทำงานกอนเขาสูระบบการจางงานแบบเต็มตัว นอกจากนี้ ยังเปนการหารายได
ชวยเหลือครอบครัว โดยไดกำหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๐ บาท เพื่อใหสถานประกอบ
กิจการใชเปนแนวทางในการจายคาจางใหแกนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ทำงานแบบไมเต็มเวลา
๑๓.๕.๓.๔ การเตรียมความพรอมวางแนวทางอัตราคาจางตามระดับ
มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยจัดโครงการสัมมนารับฟงความคิดเห็น (ราง) อัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ๑๑ สาขาอาชีพ เปนการกาวสูการกำหนดอัตราคาจางที่เหมาะสมและเปนธรรม
แกแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานฝมือ ผลการดำเนินโครงการจะนำเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
เพื่อประกาศกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือบังคับใชเปนกฎหมายตอไป
๑๓.๕.๓.๕ การยกรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เพื่อกำหนดการดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานไวเปนการเฉพาะ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ขณะนี้รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานความเห็น
ชอบจากรัฐสภาแลว
๑๓.๕.๓.๖ การขยายความคุมครองประกันสังคมแกแรงงานนอกระบบ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ รางพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทนตลอดจน
หลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนตามมาตรา ๔๐
พ.ศ. .... สาระสำคัญ คือ ปรับปรุงสิทธิประโยชนจากเดิม ๓ กรณี (คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย)
เปน ๕ กรณี (เจ็บปวย: เงินชดเชยเมื่อเปนผูปวยในโรงพยาบาล คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และ
ชราภาพ) และปรับเงินสมทบจากเดิมจายปละ ๓,๓๖๐ บาท เปนเดือนละ ๒๘๐ บาท ขณะนี้
ร า งพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล า วอยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๔๐ เพื่อใหรัฐบาลสามารถจายเงิน
สมทบรวมกับผูประกันตนได ขณะนี้รางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา นอกจากนี้ มีการผลักดัน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ แรงงานนอกระบบ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๐ ก)
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป) และ
รางกฎกระทรวงคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ. .... ภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนี้
อยู ร ะหว า งศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการยกร า งกฎ
กระทรวงฯ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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• โครงการปรับปรุงเครือขายประกันสังคมมาตรา ๔๐
ดำเนินการไปแลว ๗๔ จังหวัด ประชาสัมพันธโดยจัดทำแผนพับจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ และจัดทำ
คูมือแนวปฏิบัติการประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
• ฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก ข า ราชการ และเจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานตามมาตรา ๔๐ จำนวน ๔๑๐ คน
(๒) การพัฒนาการจัดเก็บขอมูลแรงงานนอกระบบ ระยะที่ ๓
เปนการดำเนินงานภายใตโครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อให
กระทรวงแรงงานมีฐานขอมูลแรงงานนอกระบบถึงระดับบุคคล และสามารถนำขอมูลไปดำเนินการ
สงเสริม พัฒนา และคุมครองแรงงานนอกระบบตามมิติตาง ๆ ได ปจจุบันกระทรวงแรงงานมี
“ระบบฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงาน” และมีแรงงานนอกระบบในฐานขอมูล
จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๑๑,๑๕๘ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)

๑๔. คุ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน ข องเกษตรกรในการผลิ ต และการตลาด
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร

๑๔.๑ ตรวจสอบปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
๑๔.๑.๑ ให บ ริ ก ารการตรวจวิ เ คราะห ป จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร เพื่ อ ให
เกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานในการผลิตพืช ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนการใหบริการตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
รายการตรวจ
ตรวจสอบคุณภาพหรือวิเคราะหปุย
ตรวจวิเคราะหวัตถุอันตราย
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔,๐๔๘
๘๕๑
๑,๐๔๗

จำนวนการใหบริการ (ตัวอยาง)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๘,๖๔๕
๕,๘๑๗
๔,๐๙๑
๒,๕๓๗
๓,๐๖๗
๕,๑๒๘

พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖,๐๙๔
๔,๐๕๕
๕,๓๒๒

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑๔.๑.๒ ตรวจวิเคราะหคุณภาพผลผลิตขาวเปลือก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัวอยาง และ
ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในตัวอยางผลผลิตขาวเปลือก ๓๐๐ ตัวอยาง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๔.๑.๓ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓

ฟารมที่ไดรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐาน (ฟารม)*
โรงงานที่ไดรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐาน (โรงงาน)
ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาปศุสัตว
(ตัวอยาง)
จำนวนสินคาที่ไดการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพื่อการสงออก
(ตัน)*

พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๑,๔๘๑

จำนวนการใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๘,๔๕๖
๒๖,๒๙๘

พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๕,๗๘๓

๑,๔๔๖

๑,๔๐๐

๑,๗๘๐

๒,๐๕๓

๒๘๒,๕๔๖

๒๑๔,๑๒๙

๒๕๘,๕๕๐

๓๑๒,๙๓๐

๓๒๒,๕๒๒

๓๑๓,๐๐๕

๕๖๒,๒๐๗

๔๖๖,๙๐๓

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รายการตรวจ

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานป ๒๕๕๓ ลดลงสืบเนื่องจากมีการกีดกันทางการคาเพิ่มขึ้นจากประเทศนำเขา

๑๔.๑.๔ ตรวจสอบและรับรองสินคาประมง ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนการตรวจสอบและรับรองสินคาประมง
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
รายการตรวจ
ฟารมที่ไดรับการพัฒนาและรับรอง
ระบบฟารมมาตรฐาน (ฟารม)
โรงงานที่ไดรับการพัฒนาและ
รับรองมาตรฐานโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑสัตวน้ำ (โรงงาน)
ตรวจรับรองมาตรฐานตัวอยาง
สินคาประมง (ตัวอยาง)
ตรวจรับรองแหลงผลิตในพื้นที่ (ลานไร)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๕,๓๒๑

จำนวนการใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๒,๗๓๓
๓๑,๐๙๑

พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๒,๑๐๔

๓๓๐

๓๓๐

๓๒๑

๓๒๔

๑๓๕,๕๐๙

๑๑๖,๘๒๓

๑๑๓,๑๗๘

๑๐๘,๙๘๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๔.๒ การนำมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารที่จัดทำแลวเสร็จไปประยุกตใช
๑๔.๒.๑ ตราอนุบัญญัติเพื่อใหการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกกฎกระทรวง จำนวน ๔ ฉบับ ไดแก
๑๔.๒.๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนำเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔.๒.๑.๒ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔.๒.๑.๓ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔.๒.๑.๔ กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตร ๑๕ ฉบับ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตร การขอตออายุใบอนุญาต การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน รวมทั้งการกำหนดแบบคำขอรับในอนุญาตเปนผูผลิต สงออก หรือนำเขา
๑๔.๒.๒ ประกาศมาตรฐานสินคาเกษตรเพิม่ เติมอีก จำนวน ๒๗ เรือ่ ง เกีย่ วกับปูทะเลนิม่
น้ำนมดิบ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง ออยโรงงาน กาแฟ
สถานที่ฟกไขสัตวปก รวมทั้งการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่ดีสำหรับฟารมเพาะพันธุ
และอนุบาลสัตวน้ำจืด จากที่มีอยูแลว ๑๔๒ เรื่อง ทำให ณ ปจจุบัน มีมาตรฐานสินคา
เกษตรทั้งสิ้น ๑๖๙ เรื่อง แยกเปนมาตรฐานสินคา ๖๕ เรื่อง มาตรฐานระบบ ๗๓ เรื่อง และ
มาตรฐานทั่วไป ๓๑ เรื่อง
๑๔.๒.๓ ดำเนินการจัดหาสินคาเกษตรและอาหารทีป่ ลอดภัยสำหรับผูป ว ยในโรงพยาบาล
นำรอง ๒๕ แหงในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด โดยเปนความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกับกระทรวงสาธารณสุข
๑๔.๒.๔ ใหการรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย หรือ Q Restaurants ๕ ราน
เปนการขยายชองทางตลาดสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานใหเพิ่มมากขึ้น
๑๔.๒.๕ นำรองการรับรองแบบกลุมในกลุมสินคาดานพืช ๑๘ กลุม ประกอบดวย
กลุมผูปลูกผัก ๙ กลุม ขาว ๖ กลุม มะมวง กลวยไม และกลวยไข อยางละ ๑ กลุม และดานประมง ๒ กลุม
ประกอบดวย กลุมผูเลี้ยงกุงทะเล และปลาสลิด
๑๔.๓ การตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
๑๔.๓.๑ ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานและออกใบรับรองฟารมในระบบเกษตรดี
ทีเ่ หมาะสม จำนวน ๙๕,๑๕๗ ฟารม และออกใบรับรองฟารมในระบบเกษตรอินทรีย จำนวน ๑,๑๔๐ ฟารม
๑๔.๓.๒ ตรวจประเมิ น ตามเกณฑ ม าตรฐานแปลงปลู ก ข า วของเกษตรกร จำนวน
๗,๕๐๐ ฟารม รวมทั้ง ตรวจติดตามเพื่อตออายุการรับรอง ๑๙,๙๔๙ ฟารม และตรวจประเมินเกษตรกร
รายใหม ๗,๗๓๖ ฟารม

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
11_212-329.indd 282

4/27/11 10:02:13 AM

283

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๔.๓.๓ ตรวจสอบรับรองโรงงานแปรรูป โรงงานคัดบรรจุ โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด
และโรงรมเมทิลโบรไมดตามมาตรฐาน GMP และHACCP ๗๘๓ โรงงาน ปจจุบันมีโรงงานที่ไดรับ
การรับรองแลว จำนวน ๙๖๓ โรงงาน (ผานมาตรฐาน GMP จำนวน ๖๗๙ โรงงาน และผาน
HACCP จำนวน ๑๑๒ โรงงานตอโรงรมซัลเฟอรไดออกไซด ๗๗ โรงงานตอโรงรมเมทิลโบรไมด
๙๕ โรงงาน)
๑๔.๔ พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรดานการเกษตร จำนวน ๗๑๘,๗๒๒ ราย
๑๔.๔.๑ คัดเลือกเกษตรกรเขารวมกิจกรรมฟารมตัวอยางในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตของจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๓๐ ราย จังหวัดยะลา ๑๐๐ ราย และจังหวัดปตตานี จำนวน
๔๐๐ ราย
๑๔.๔.๒ จัดทำแปลงตนแบบเพื่อศึกษาในศูนยวิจัย จัดหลักสูตรอบรมใหความรู
เกษตรกร และจัดทำแปลงทดสอบในแปลงเกษตรภายใน ๖ กิจกรรม โดยไดฝกอบรมเกษตรกร
ไปแลว จำนวน ๙,๒๗๗ ราย
๑๔.๔.๓ ส ง เสริ ม อาชี พ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ ำ ให ร าษฎรในเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
พระราชดำริแกเกษตรกร ๔,๖๑๙ ราย ฝกอบรมดานการ
เพาะเลี้ยง ดานโภชนาการ และดานการอนุรักษ ๗,๖๖๑ ราย
๑๔.๔.๔ โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะดาน โดยฝกอบรมใหแกเกษตรกรตามความ
สนใจของตนเอง จำนวน ๑๐,๘๐๑ ราย พัฒนาแปลงเรียนรู
๒๑๓ แปลง ผลิตและอนุบาลตนพันธุพืชเนื้อเยื่อ และการ
เพาะเมล็ด จำนวน ๓,๗๗๗,๗๔๒ ตน และอบรมเกษตรกร
จำนวน ๙,๒๑๘ ราย
๑๔.๔.๕ ใหบริการวิเคราะหดิน และคำแนะนำ
การใชปุย การจัดการดิน-น้ำ-พืช สงเสริมใหเกษตรกรใชปุย
ตามคาวิเคราะหดิน และสนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน
แกเกษตรกร จำนวน ๖๗๖,๕๒๐ ราย
๑๔.๕ ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร จำนวน ๖๘๘,๑๖๕ ราย
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรทางดานพืช จำนวน ๕๑๕,๔๓๖ ราย
ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรทางดานปศุสัตว จำนวน ๑๔๘,๖๗๔ ราย และถายทอดเทคโนโลยี
แกเกษตรกรทางดานประมง จำนวน ๒๔,๐๕๕ ราย
๑๔.๖ ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนคุมครองพันธุพืช
จำนวน ๔ ชนิด ไดแก มันสำปะหลัง มะเขือเทศ ขาวโพด และขาว จำนวน ๑๗ ฉบับ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
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โครงการประกันรายไดเกษตรกรสามารถยกระดับรายได และสรางความมั่นคงทางรายไดแกเกษตรกร
โดยเกษตรกรที่จดทะเบียนเขารวมโครงการจะไดรับสวนตางระหวางเกณฑกลางอางอิงกับราคาประกัน
เปนเงินโดยตรงจากรัฐบาล กรณีราคาตลาดต่ำกวาราคาประกัน วิธีการดังกลาวไมบิดเบือนกลไกตลาด
และมุงใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนโดยตรงและทั่วถึงตอเกษตรกร

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๔.๗ การแกไขปญหาหนี้สินและฟนฟูอาชีพแกเกษตรกร
โดยอนุมัติเงินกูจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนกองทุน
แกเกษตรกร จำนวน ๑,๒๘๑ ราย (สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร)
๑๔.๘ สมาชิ ก สหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรที่ เข า ร ว มโครงการพั ฒ นาและฟ น ฟู อ าชี พ
ของเกษตรกรรายยอย
ไดรับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๕๙๔,๖๔๖ ราย จากสถาบันเกษตรกร
(สหกรณและกลุมเกษตรกร) จำนวน ๑,๙๗๓ แหง และสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
ฟนฟูอาชีพสามารถชำระหนี้ จำนวน ๒๓๔,๙๖๗ ราย
๑๔.๙ สรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
๑๔.๙.๑ รัฐบาลไดนำโครงการประกันรายไดเกษตรกรมาใชในการชวยเกษตรกร
ใหมีรายไดที่แนนอน ลดความเสี่ยงดานราคาสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรและเกษตรกรสามารถ
เขารวมโครงการไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อใหเงินชดเชยถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในการ
ดำเนินงานไดมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว
และมั น สำปะหลั ง ครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี ก ารปลู ก โดยให ส ำนั ก งานเกษตรอำเภอบริ ก าร
รับขึน้ ทะเบียนและออกใบรับรอง เพือ่ ใหเกษตรกรนำไปใชเปนหลักฐานในการไปทำสัญญากับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และรับเงินชดเชยตอไป ซึ่งรัฐบาลไดดำเนินโครงการผานมา
แลว ๒ ป โดยป ๒๕๕๒ มีเกษตรกรไดรับประโยชนทั้งสิ้น ๔ ลานครัวเรือน วงเงินที่รัฐบาล
จายชดเชยใหแกเกษตรกรรวม ๕๔,๘๘๓ ลานบาท โดยแยกเปนผูปลูกขาว ๓.๒ ลานครัวเรือน
วงเงิน ๔๖,๘๑๕ ลานบาท ผูปลูกมันสำปะหลัง ๔ แสนครัวเรือน วงเงิน ๒,๔๓๒ ลานบาท และ
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ๔ แสนครัวเรือน วงเงิน ๕,๖๓๕ ลานบาท สำหรับป ๒๕๕๓/๕๔
มี เ กษตรกรผู ป ลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ทั้ ง ๓ ชนิ ด ข า งต น ขึ้ น ทะเบี ย น จำนวน ๔,๙๐๑,๘๖๕ ราย
(ตัดยอดขอมูลสะสมวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) วงเงินจายชดเชยใหเกษตรกรแลว ๒๖,๑๖๒
ลานบาท
โครงการประกันรายไดเกษตรกรสามารถยกระดับรายได และสรางความมั่นคง
ทางรายไดแกเกษตรกร โดยเกษตรกรทีจ่ ดทะเบียนเขารวมโครงการจะไดรบั สวนตางระหวางเกณฑกลาง
อางอิงกับราคาประกันเปนเงินโดยตรงจากรัฐบาล กรณีราคาตลาดต่ำกวาราคาประกัน นอกจากนี้
วิธีการดังกลาวยังไมบิดเบือนกลไกตลาด และมุงใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนโดยตรงและทั่วถึง
ตอเกษตรกร ดังนี้
๑๔.๙.๑.๑ เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับสวนตางระหวางเกณฑ
กลางอางอิงกับราคาประกันเปนเงินโดยตรงจากรัฐ กรณีราคาตลาดต่ำกวาราคาประกัน ชวยให
เกษตรกรไมขาดทุนจากการขายผลผลิต
๑๔.๙.๑.๒ การจดทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเพื่อทำประกัน
ราคาจะชวยลดปญหาการสวมสิทธิ์จากผลผลิตของประเทศเพื่อนบาน
๑๔.๙.๑.๓ ไมเปนภาระกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เนื่องจาก
รัฐบาลจะจายสวนตางระหวางราคาตลาดอางอิงกับราคาประกันใหแกเกษตรกรเทานั้น รัฐบาล
ไมตองรับภาระเกี่ยวกับการแปรสภาพและการจัดเก็บผลผลิตในสต็อกของรัฐบาล
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๔.๙.๑.๔ ลดปญหาการทุจริต และการแสวงหาประโยชนจากการรับ
จำนำของผูที่เกี่ยวของในขั้นตอนตาง ๆ คงเหลือเพียงระดับเกษตรกรและเจาหนาที่จดทะเบียน
๑๔.๙.๑.๕ กลไกการค า ผลิ ต ผลเข า สู ภ าวะปกติ กลั บ มามี ก ารแข ง ขั น
รัฐบาลและเจาหนาที่ไมตองเขามายุงเกี่ยวกับการคา
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกลาวสามารถจายเงินชดเชยสวนตาง
ราคาประกันและเกณฑกลางอางอิงใหแกเกษตรกรไดจำนวน ๑๔,๗๔๖,๖๓๑ ราย เปนวงเงิน
เบิกจาย จำนวน ๓๙,๕๑๒ ลานบาท จากเงินกูโครงการไทยเขมแข็ง
๑๔.๙.๒ สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการศัตรูพืชและ
สามารถติดตามสถานการณศัตรูพืชไดอยางถูกตองเปนระบบและสามารถดำเนินการไดดวยตัว
เกษตรกรเอง ตัง้ แตการสำรวจ ติดตามและประเมินสถานการณศตั รูพชื การเลือกวิธกี ารควบคุมศัตรูพชื
โดยวิธีผสมผสาน เนนการใชสารอินทรียควบคุมศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใชสารเคมี การเฝาระวัง และ
วางแผนการจั ด การศั ต รู พื ช อย า งถู ก ต อ งเหมาะสม ทั น เหตุ ก ารณ ก อ นที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หาย
ภายใตกลไกของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนกวา ๓๖๓ ศูนย สามารถถายทอดความรู เพื่อสรางแกนนำ
เกษตรกรและเกษตรกรเครือขายศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนประมาณ ๗,๘๘๑ ราย
๑๔.๙.๓ การจั ด ทำสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกร ได ด ำเนิ น การจั ด ทำสมุ ด ทะเบี ย น
เกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรมีขอมูลเปนของตนเอง และนำขอมูลเหลานั้นไปใชในการวางแผนการ
จัดการฟารม การขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติ อาทิ ดินถลม น้ำทวม
ฝนแลง โรคแมลง ตลอดจนเขารวมโครงการตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะมีการบันทึกขอมูลทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบขอมูลปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหขอมูลทันสมัย เปนตน
๑๔.๑๐ ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม ของเกษตรกรในรู ป ของสภาเกษตรกรเพื่ อ วางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ผ ลบั ง คั บ ใช แ ล ว ตั้ ง แต วั น ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติกรอบวงเงิน งบกลาง
จำนวนไมเกิน ๓๕๗.๗๔ ลานบาท เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยได
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการจั ด ตั้ ง สภาเกษตรกร และคณะกรรมการเตรี ย มการฯ จั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ง านจั ด ตั้ ง สภาเกษตรกร รวมทั้ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ๓ คณะ ประกอบด ว ย
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทำรางหลักเกณฑเกีย่ วกับกฎหมายและคูม อื ปฏิบตั งิ านฯ (๒) คณะอนุกรรมการ
จั ด ทำแผนและกำหนดกรอบแนวทางดำเนิ น โครงการประชาสั ม พั น ธ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
เกษตรกรจังหวัด และ (๓) คณะอนุกรรมการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อเกษตรกร โดยจะตองมีการจัดทำ
ขอมูลจากทะเบียนเกษตรกรที่มีอยูเดิมและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม โดยดำเนินการประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร เลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน ระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ฯลฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จนสิ้นสุดขั้นตอนการดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ไดดำเนินการประชาสัมพันธจัดตั้งศูนย
ประสานงานและศูนยบริการ Call Center ๑๑๗๐ รวมทั้ง อบรมใหความรูเจาหนาที่ ๔ ภาค
จำนวน ๒,๓๐๐ คน
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๔.๑๑ มาตรการรองรับการเปดตลาดสินคาเกษตรภายใตความตกลง ASEAN Free
Trade Area (AFTA) และการชวยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได
รับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา
โดยการดำเนินงานกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ ซึ่งวงเงินที่ไดรับจัดสรรตั้งแตกอตั้งกองทุนถึงปจจุบัน วงเงินรวม ๖๔๐ ลานบาท
โดยไดใหการชวยเหลือสนับสนุนไปแลว ๑๔ โครงการ วงเงิน ๔๘๓.๗๙ ลานบาท ในสินคาที่ไดรับ
ผลกระทบที่สำคัญ อาทิ สุกร กาแฟ โคนม ปาลมน้ำมัน ชา โคเนื้อ กระเทียม ขาว เปนตน นอกจากนี้
ไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบปญหาจากเกษตรกร และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทำใหเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร ไดรับทราบถึง
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาสินคาขาวภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียนทั้งดานบวกและ
ลบอยางถูกตอง ตลอดจนทำใหภาครัฐไดรับทราบปญหาของสินคาขาวและความตองการที่แทจริง
ของเกษตรกร ในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันเพื่อนำไปสูการจัดทำโครงการเสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
๑๔.๑๒ สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
๑๔.๑๒.๑ จำนวนสินคาเกษตรที่เขาไปบริหารจัดการตลาด ซึ่งรัฐบาลสามารถ
บริหารจัดการตลาดในการแกไขปญหาสินคาเกษตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนด คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการสรางโอกาสทางการตลาด และดูแลรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินคาเกษตร เพื่อใหกลไกตลาดมีประสิทธิภาพทั้งระบบและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
จำหนายผลผลิต ซึ่งไดดำเนินการในสินคา ๘ รายการ ดังนี้
๑๔.๑๒.๑.๑ ปาลมน้ำมัน ใชมาตรการ
(๑) กำกับดูแลระบบการคาในประเทศ (๒) วางระบบการนำเขา
อยางรัดกุม (๓) ตรวจสอบปองกันการลักลอบนำเขาน้ำมันปาลม
และบริ ห ารของกลาง (๔) ส ง เสริ ม การผลิ ต ไบโอดี เซล และ
(๕) สนับสนุนการสงออกน้ำมันปาลม โดยติดตามกำกับดูแลความ
เคลื่อนไหวดานการผลิต การตลาด ราคา รวบรวมสรุป ประมวล
วิเคราะหขอมูล แกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ และดำเนิน
การตามประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
ใชในการกำกับดูแลการผลิต การคาปาลมน้ำมัน ใหสอดคลองกับ
ภาวะตลาดทั้งระบบ โดยดำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดระบบการคาเพื่อใหการคาในประเทศดำเนินไปตาม
กลไกตลาดปกติอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลใหการซื้อขายผลปาลมมีการแขงขันสูงในชวงเดือน
ธั น วาคม ๒๕๕๒-เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๓ เกษตรกรขายผลปาล ม ทะลาย (น้ ำ มั น ร อ ยละ ๑๗)
ณ โรงสกัดฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๔.๘๔ บาท สูงกวาราคากลาง ผลปาลมที่คำนวณไดกิโลกรัมละ ๐.๒๕ บาท
และสูงกวาตนทุนการผลิตที่อยูในระดับเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒.๗๙ บาท
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(๒) จัดระบบการนำเขา-สงออก น้ำมันปาลมเปนสินคาที่มีการ
ควบคุมการนำเขา แตสามารถสงออกไดเสรีการบริหารการนำเขาน้ำมันปาลม ทั้งภายใต World
Trade Organization (WTO) และ AFTA (ใหองคการคลังสินคาเปนผูนำเขา) มีคณะกรรมการ
นโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติพิจารณามาตรการที่จะรองรับผลกระทบจากการเปดตลาดเสรี AFTA
เชน กำหนดผูนำเขา ปริมาณ ชนิด ชวงเวลาการนำเขาและมาตรการนำเขาอื่น ๆ เพื่อไมใหขัดตอ
พันธกรณีและมิใหการเปดตลาดสงผลกระทบตอเกษตรกรภายในประเทศ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ไมมีการนำเขาน้ำมันปาลม และมีการสงออกน้ำมันปาลมดิบและบริสุทธิ์
สวนเกิน จำนวน ๑๒๑,๑๓๐ ตัน สำหรับในป ๒๕๕๓ มีการนำเขาน้ำมันปาลมนอกโควตา WTO
จำนวน ๓๑๕ ตัน และสงออกน้ำมันปาลมดิบและบริสุทธิ์สวนเกิน จำนวน ๑๒๓,๔๒๔ ตัน
(๓) เผยแพรขอมูลปริมาณปาลมน้ำมัน-น้ำมันปาลมที่ไดรับจาก
การแจงปริมาณตามมาตรการกำกับดูแล แกผูเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเปนประจำ
ทุกเดือน เพื่อใชประโยชนในการกำหนดทิศทางการผลิตและการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ
และมีความเทาเทียมกันในการแขงขันทางการคาทั้งดานการบริโภคและดานพลังงาน ซึ่งในป ๒๕๕๓
ผลิตน้ำมันดิบได ๑.๓๑๒ ลานตัน บวกสต็อกคงเหลือตนป ๐.๑๓ ลานตัน ใชผลิตน้ำมันพืชบริโภค
๐.๘๗๙ ลานตัน (รอยละ ๖๖) ไบโอดีเซล ๐.๔๒๙ ลานตัน (รอยละ ๓๐) สงออก ๐.๐๖๓ ลานตัน
(รอยละ ๕) คงเหลือสต็อกสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เทากับ ๐.๑๓๓ ลานตัน (คิดรวมทุกชนิดในรูป
น้ำมันดิบ)
๑๔.๑๒.๑.๒ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดบริหารจัดการสินคา ดังนี้
(๑) จัดระบบการนำเขา
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว โดยกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข า
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนรายป ทำใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว พอคา
ทองถิ่น โรงงานอาหารสัตว และผูเกี่ยวของ มีปริมาณขาวโพด
เพี ย งพอต อ การใช แ ละระดั บ ราคาเหมาะสม รวมทั้ ง ไม ส ง
ผลกระทบตอราคาที่เกษตรกรไดรับ
(๒) การชวยเหลือเกษตรกร
มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการพิจารณากำหนด
นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก
• คณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว (รองนายก
รัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน) มีหนาที่พิจารณากำหนดและเสนอมาตรการ
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหาขาวโพด
เลี้ยงสัตวทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบและครบวงจร การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร การผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
• คณะอนุ ก รรมการด า นการตลาดข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน) มีหนาที่พิจารณาเสนอแนะมาตรการ แผนงาน
โครงการ และแนวทางดำเนิ น การด า นการตลาดข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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สถานการณตอคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว และพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ ราคา และ
ปริมาณการระบายขาวโพดเลี้ยงสัตวตามโครงการแทรกแซงตลาด ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๑/๕๒
คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑกลางอางอิงขาวโพดเลี้ยงสัตว (นายอำนวย ปะติเส เปนประธาน)
มีหนาที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเกณฑกลางอางอิง ตามโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เขารวมโครงการ
๑๔.๑๒.๑.๓ สินคาถั่วเหลือง คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบาย
และมาตรการนำเข า กากถั่ ว เหลื อ ง ป ๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒ ตามมติ ค ณะ
อนุ ก รรมการกำกั บ ดู แ ลวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว (อธิ บ ดี ก รมการค า ภายในเป น ประธาน) และ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน) กำหนดใหนำเขา
กากถั่วเหลืองไดเสรีไมจำกัดปริมาณและชวงเวลานำเขาอากรนำเขาในโควตา รอยละ ๒ นอกโควตา
รอยละ ๑๑๙ และใหผูมีสิทธินำเขาในโควตา (๘ สมาคม) รวมมือรับซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ด
ถั่วเหลืองในประเทศทั้งหมดของโรงงานสกัดน้ำมันพืชในราคาไมต่ำกวากิโลกรัมละ ๑๐.๙๐ บาท
ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร โดยจัดใหมีการลงนามในสัญญาการรับซื้อกากถั่วเหลือง ป ๒๕๕๓
ระหว า งกระทรวงพาณิ ช ย แ ละกระทรวงเกษตรและสหกรณ กั บ ผู มี สิ ท ธิ น ำเข า กากถั่ ว เหลื อ ง
๘ สมาคม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
การจัดระบบการนำเขาเมล็ดถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองและกำกับ
ดูแลใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สงผลใหเกษตรกรจำหนายเมล็ดถั่วเหลืองไดราคาดีขึ้น ราคา
เมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ำมัน ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒-เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๓ เฉลีย่ กิโลกรัมละ ๑๕.๒๘ บาท สูงกวาเปาหมายราคาทีก่ ำหนดไวกโิ ลกรัมละ ๑๓.๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๑๗.๕๔ และสูงกวาตนทุนการผลิตที่อยูในระดับ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๑.๗๕ บาท คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๔
๑๔.๑๒.๑.๔ สินคากาแฟ ไดดำเนินการ
ดังนี้
(๑) ประเมินสถานการณ
แนวโนมราคาและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟ
ป ๒๕๕๒/๕๓ เนื่ อ งจากผลผลิ ต เริ่ ม ออกสู ต ลาดและราคา
เมล็ดกาแฟตลาดโลกอยูใ นระดับต่ำ ประกอบกับป ๒๕๕๓ จะมีการ
เปดตลาดตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน เกษตรกรอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปดตลาด โดยตรวจสอบความถูกตองสต็อก
เมล็ดกาแฟของโรงงาน ขอความรวมมือโรงงานรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรในราคาไมต่ำกวากิโลกรัม
ละ ๕๑ บาท แตเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๔.๗๓ บาท สงผลใหเกษตรกรมีความพอใจและ
มีรายไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปดตลาด AFTA ผลกระทบ และมาตรการ
รองรับ รวมทั้งชวยพิจารณาแนวทางและมาตรการเสริมในการปองกันการนำเขากาแฟสำเร็จรูป
จากตางประเทศ ใหผแู ทนเกษตรกรและหนวยงานในพืน้ ทีช่ แี้ จงการดำเนินการใหเกษตรกรไดรบั ทราบ
และเขาใจ ประสานหาตลาดผลิตภัณฑกาแฟสำเร็จรูปเพื่อขยายตลาดในตางประเทศ ตรวจสอบ
เครื่องชั่งของผูประกอบการที่รับซื้อเมล็ดกาแฟและใหปดปายแสดงราคารับซื้อ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(๒) สำรวจและติดตามสถานการณปการผลิต ๒๕๕๓/๕๔
จากเกษตรกรผูประกอบการคากาแฟในพื้นที่แหลงผลิตจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และ
ระนอง พบวา พื้นที่เพาะปลูกกาแฟลดลง เนื่องจากในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา ราคายางพาราและ
ปาลมน้ำมันอยูในระดับสูง จูงใจใหเกษตรกรหันไปปลูกยางพาราและปาลมน้ำมันแทน จึงมีการ
ตัดโคนตนกาแฟทิ้งไมนอยกวารอยละ ๒๐ ซึ่งผลผลิตจะออกสูตลาดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
นอกจากนี้ไดกำหนดจะจัดประชุมประเมินสถานการณกาแฟ ป ๕๓/๕๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
เพื่อใหเกษตรกรสามารถจำหนายเมล็ดกาแฟไดใกลเคียงกับราคากาแฟตลาดโลกเฉลี่ยกิโลกรัมละ
๕๒.๑๘ บาท
(๓) ในวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได ป ระชุ ม หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชนเพื่อประเมินสถานการณและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟ ป ๒๕๕๓/๕๔ เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดแลวตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน โดยที่
ประชุมไดมีมติ ดังนี้ (๑) ใหผูมีสิทธินำเขาเมล็ดกาแฟหรือหากราคาตลาดโลกตกต่ำใหรับซื้อในราคา
ต น ทุ น การผลิ ต ของเกษตรกร บวกร อ ยละ ๒๐ หรื อ อย า งต่ ำ กิ โ ลกรั ม ละ ๕๕ บาท ตามมติ
คณะอนุกรรมการพืชสวน (๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) (๒) มอบหมายใหสำนักงานการคาภายในจังหวัด
แหลงผลิตกาแฟติดตามภาวะการคาและพฤติกรรมการซื้อขายของผูประกอบการคาในแหลงผลิต
อยางตอเนื่อง และ (๓) ขอความรวมมือใหผูมีสิทธินำเขาเมล็ดกาแฟดังกลาวรายงานผลปริมาณ
รั บ ซื้ อ เมล็ ด กาแฟในแต ล ะเดื อ นให ก รมการค า ภายในทราบตามแบบฟอร ม ที่ จ ะกำหนดต อ ไป
เพื่ อ ประเมิ น ผลและส ง ให ค ณะอนุ ก รรมการพื ช สวนใช ป ระกอบในการพิ จ ารณาการขอนำเข า
เมล็ดกาแฟของผูประกอบการแตละรายในชวงตอไป (เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)
๑๔.๑๒.๑.๕ สินคามันสำปะหลัง ไดดำเนินการดังนี้
(๑) บู ร ณาการกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ระบบพิ เ ศษ
เฉพาะพื้นที่มันสำปะหลังเพื่อจัดระบบการผลิต ใหสอดคลองกับการตลาดและใหกลไกตลาดสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจดทะเบียนเกษตรกร การจัดตั้งกลุมเกษตรกรและ
สรางความเขมแข็ง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนปจจัยการผลิต และสนับสนุนเงิน
ทุน/สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่ำ และการจัดการดานการตลาดเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหแกหวั มันสด และเชือ่ มโยง
การซื้อขายเพื่อจัดหาตลาดรองรับทั้งภายในและตางประเทศใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
(๒) การช ว ยเหลื อ เกษตรกร โดยมี ค ณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง ดังนี้
• คณะกรรมการนโยบายมั น สำปะหลั ง (รองนายก
รัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน) โดยมีหนาที่พิจารณากำหนดและเสนอมาตรการ
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหามันสำปะหลัง
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบและครบวงจร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การผลิต การตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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• คณะอนุกรรมการดานการตลาดมันสำปะหลัง
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน) มีอำนาจหนาที่พิจารณาเสนอแนะมาตรการ
แผนงาน โครงการ และแนวทางดำเนินการดานการตลาดมันสำปะหลังทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับสถานการณตอคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง และพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ
ราคา และปริมาณการระบายมันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ป ๒๕๕๑/๕๒
• คณะอนุ ก รรมการกำหนดเกณฑ ก ลางอ า งอิ ง
มันสำปะหลัง (นายอำนวย ปะติเส เปนประธาน) โดยมีหนาทีพ่ จิ ารณากำหนดหลักเกณฑในการกำหนด
ราคาเกณฑกลางอางอิง ตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใชเปนเกณฑ
ในการพิจารณาจายเงินชดเชยสวนตางราคาใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
๑๔.๑๒.๑.๖ สินคาไขไก ไดดำเนินการขอความรวมมือสมาคมผูผลิต ผูคา
ผูสงออกไขไก บริษัทผูเลี้ยงไกไขรายใหญ ผูเลี้ยงไกไข และผูประกอบการคาไขไก จัดหาและกำหนด
ราคาจำหนายไขไกที่เปนธรรมสอดคลองกับกลไกตลาด เพื่อจำหนายตรงใหแกผูบริโภคผานชองทาง
การจำหนายในหางคาปลีกขนาดใหญ โดยจัดมุมจำหนายไขไกธงฟา ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
และจำหนายไขไกธงฟาใหผูบริโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
รวมทั้งกำกับดูแลการคา ติดตามตรวจสอบภาวะการคา ความเคลื่อนไหวของราคาขายสง ขายปลีก
และใชมาตรการบริหารขอความรวมมือผูเลี้ยงและผูประกอบการคา
๑๔.๑๒.๑.๗ สินคาหอมแดง ไดดำเนินการ ดังนี้
(๑) ประสานการเจรจาซื้อขายหอมแดงของกลุมเกษตรกร
กับผูนำเขาหอมแดงของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดประสานกรมสงเสริม
การสงออกเชิญผูนำเขาหอมแดงของอินโดนีเซีย มาเจรจาซื้อขายหอมแดงกับกลุมเกษตรกร อำเภอ
ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท PT.TUNAS UTAMA จำกัด ยินดีซื้อไมนอยกวา ๖๐๐ ตัน
ตอสัปดาห (ตัดใบ ตัดราก) โดยจะมาตรวจสอบคุณภาพสินคา (QC) เมื่อสินคาสงถึงทาเรือแหลม
ฉบังและไดรับเอกสาร B/L จากบริษัทเดินเรือแลวจะจายเงินใหทั้งหมด ราคาซื้อขายใหเปนไปตาม
ภาวะตลาดในแตละชวง กลุมเกษตรกรฯ พอใจในขอเสนอและยินดีจะติดตอซื้อขายกันตอไป ในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริษัท PT.TUNAS UTAMA จำกัด ไดสั่งซื้อ
ไปแลว ๔ ตู Container (ตูล ะ ๒๗ ตัน) ราคาขนาดใหญ กิโลกรัมละ
๓๑ บาท และขนาดกลาง กิโลกรัมละ ๒๗ บาท (สงสินคาลงเรือ
๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๓) และจะสั่ ง ซื้ อ หลั ง ป ใ หม อี ก ประมาณ
สั ป ดาห ล ะ ๓๐ ตู และเมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๕๓
ไดประสานเชือ่ มโยงผูน ำเขาหอมแดงจากอินโดนีเซียรายใหมกบั กลุม
เกษตรกรฯ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มชองทางการจำหนาย โดยผูนำเขา
จากอินโดนีเซีย นาย AGUSMAN KASTOYO ในนามสมาคม
ASOSIASI PERBENIHAN BAWANG MERAH INDONESIA ยินดี
รับซื้อจากกลุมฯ โดยผานตัวแทนการคาที่ อำเภอหาดใหญและ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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อำเภอยางชุมนอย ดังนี้ หอมแดงเพื่อบริโภค โดยจะซื้อ ๓ วัน ตอ ๑ ตู Container (ตูละ ๒๘ ตัน)
ตัดใบและตัดราก ซื้อขนาดใหญและกลาง ราคา FOB ณ ทาเรือแหลมฉบัง ราคาตามภาวะตลาด
เมือ่ สงสินคาถึงทาเรือฯ แลวจะจายเช็คลวงหนา ๑๐ วัน และเมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดเสนอซือ้
กิโลกรัมละ ๒๓ บาท ซึ่งกลุมเกษตรกรฯ ขอพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงินและราคาที่เสนอมากอน
หอมแดงเพื่อใชทำพันธุ ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จะรับซื้อ ๑,๐๐๐ ตัน ไมตัดใบและ
ตัดราก
(๒) การเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม.๒๕๕๓
รัฐบาลไดประสานทำสัญญาขอตกลงซื้อขายหอมแดงระหวางกลุมเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษกับผูซื้อ
๕ ราย ไดแก (๑) บริษทั สยามแม็คโคร จำกัด (๒) บริษทั ตะวันพืชผล จำกัด (๓) บริษทั รุง เรือง แอกริ ฟูด
จำกัด (ไดสั่งซื้อเพื่อสงออกแลว ๓ ตู Container ราคาขนาดใหญกิโลกรัมละ ๓๑ บาท และขนาด
กลาง กิโลกรัมละ ๒๗ บาท) (๔) บริษัท พีที ทูนาส อูทามา ซารี เพอคาซา จำกัด และ (๕) บริษัท
เอเชี่ยน ฟรุท แอนด ฟูด อินเตอรเทรด จำกัด และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังไดดำเนินการ
๑) ขอความรวมมือ Modern Trade ไดแก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะมอลล กรุป จำกัด ชวยรับซื้อหอมแดงจาก
กลุมเกษตรกรอำเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ โดยตรง ในชวงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๔ ที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก เพื่อชวยระบายผลผลิตออกจากแหลงผลิตใหมากและเร็วขึ้น
โดยอาจใหกลุมเกษตรกรฯ บรรจุหอมแดง (ตัดใบและตัดราก) ในถุงพลาสติกที่เจาะรู หรือถุงตาขาย
ขนาดตาง ๆ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเริ่มตนที่กิโลกรัมละ ๓๖ บาท แลวใหบริษัทฯ นำไปกระจายขายใหแก
ผูบริโภคในราคาไมเกินกิโลกรัมละ ๕๐ บาท เพื่อใหสามารถขายไดงายและปริมาณเพิ่มขึ้น แตในชวง
ทีผ่ ลผลิตออกมากราคาอาจปรับลดลงไดตามสถานการณ และขอใหบริษทั ฯพิจารณาลดคาใชจา ยตาง ๆ
ใหกลุมเกษตรกรฯ เปนพิเศษดวย ซึ่งผูประกอบการทั้ง ๓ ราย แจงวายินดีใหความรวมมือชวยเหลือ
เกษตรกรตามแนวทางดังกลาว และ ๒) ขอใหสำนักงานการคาภายในจังหวัดในแหลง
ผลิตหอมแดงภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม ลำพูน และเพชรบูรณ เปนตน พิจารณา
ดำเนินการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมแดงในลักษณะรูปแบบเดียวกันกับจังหวัด
ศรีสะเกษดวย
๑๔.๑๒.๑.๘ ขาว ไดดำเนินการ ดังนี้
(๑) การชวยเหลือเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ ในการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ตามโครงการประกั น รายได เ กษตรกรผู ป ลู ก ข า ว ดั ง นี้ (๑) คณะกรรมการนโยบาย
ขาวแหงชาติ (นายกรัฐมนตรี เปนประธาน) โดยมีหนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร
ตอคณะรัฐมนตรี อนุมัติแผนงานโครงการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาว สงเสริม
และสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนาการผลิตและการตลาดขาว พิจารณาหลักเกณฑ
และวิ ธี การสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกร สถาบั น เกษตรกรผู ป ระกอบการโรงสี ข า ว
ผูคาขาว และผูสงออกขาว ติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการดานการผลิตและการตลาดขาว
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(๒) คณะอนุ ก รรมการนโยบายข า วแห ง ชาติ ด า นการตลาด (รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย
เปนประธาน) โดยมีหนาทีเ่ สนอแผนงาน โครงการ มาตรการ แนวทางการดำเนินการเกีย่ วกับการตลาดขาว
แนวทางในการส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย การตลาดข า วต อ คณะกรรมการนโยบายข า วแห ง ชาติ
(กขช.) ประสานติดตามกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานโครงการแตงตั้งคณะทำงานและ
ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร และ (๓) คณะอนุกรรมการกำหนด
เกณฑกลางอางอิง (ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน) โดยมีหนาทีพ่ จิ ารณากำหนดหลักเกณฑในการ
กำหนดราคาเกณฑกลางอางอิงตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการพิจารณาจายเงินชดเชยสวนตางราคาใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
(๒) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค า เกษตร สร า งแรงจู ง ใจให เ กษตรกรและ
ผูป ระกอบการ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาเพือ่ สราง
มูลคาเพิ่มทางการตลาด ดังนี้
• จัดประกวดขาวหอมมะลิและขาวตราคุณภาพดีเดน จัดประกวด
ขาวหอมมะลิของประเทศไทย ป ๒๕๕๒/๕๓ และขาวตราคุณภาพ ป ๒๕๕๓ โดยดำเนินการประกวด
ในระดับจังหวัดและจัดประกวดในระดับประเทศ เพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการขาวถุงตื่นตัว
ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถตอยอดการสงเสริมการพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลคาขาว
อยางครบวงจรซึ่งไดมีการมอบรางวัลใหแกผูชนะการประกวด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ที่กระทรวงพาณิชย
• รับรองมาตรฐานขาวสารบรรจุถุง สงเสริมใหผูประกอบการพัฒนา
คุณภาพขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่จำหนายในประเทศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเทียบเทากับ
มาตรฐาน ขาวหอมมะลิสงออก และคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาได
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนด และตรงกับทีร่ ะบุไวในฉลาก ปจจุบนั มีผปู ระกอบการคาขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงไดรับเครื่องหมายรับรอง จำนวน ๙๙ ราย รวม ๑๔๒ เครื่องหมายการคา
• พัฒนามาตรฐานการผลิตของโรงสี สงเสริมใหโรงสีบริหารจัดการ
ใหเปนตามมาตรฐาน หลักเกณฑการผลิตทีด่ ี (Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการ
วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point:
HACCP) โดยมีโรงสีเขารวมโครงการ จำนวน ๒๐ ราย ผูประกอบการสามารถพัฒนาสินคาขาว
ใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากลและเปนทีย่ อมรับของผูซ อื้ สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศและ
เพิ่มชองทางการจำหนายทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งชวยใหการสงออกขาวของประเทศมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น
๑๔.๑๒.๒ ราคาสินคาเกษตรสำคัญเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกชนิด รัฐบาลได
ดำเนินการตามมาตรการขยายตลาด เชื่อมโยงการคาสินคาเกษตร รวมทั้งการเรงระบายสินคา
เกษตรในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก เพื่อกระจายไปยังตลาดปลายทาง สงผลใหราคาสินคาเกษตร
สำคัญหลายชนิดมีราคาสูงกวากอนดำเนินมาตรการตาง ๆ ไดแก ขาวเจา (นาปรัง) จาก ๗,๘๒๐
บาทตอตัน (เมษายน ๒๕๕๓) เปน ๘,๙๘๗ บาทตอตัน (พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นรอยละ
๑๔.๙๒ ขาวโพดเลี้ยงสัตว จาก ๘.๐๕ บาทตอกิโลกรัม (มกราคม ๒๕๕๓) เปน ๙.๐๘ บาท
ตอกิโลกรัม (ธันวาคม ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๑๓ มันสำปะหลัง จาก ๑.๙๙ บาทตอกิโลกรัม
(มกราคม ๒๕๕๓) เปน ๓.๒๖ บาทตอกิโลกรัม (ธันวาคม ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๒๕.๒๘
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ผลไม เชน เงาะ จาก ๑๖.๖๗ บาทตอกิโลกรัม (พฤษภาคม ๒๕๕๓) เปน ๒๕ บาทตอกิโลกรัม
(ธันวาคม ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๙.๙๗ มังคุด จาก ๑๘.๒๒ บาทตอกิโลกรัม (พฤษภาคม ๒๕๕๓)
เปน ๑๙.๐๐ บาทตอกิโลกรัม (กันยายน ๒๕๕๓) เพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๒๘
๑๔.๑๒.๓ การดำเนิ น งานมาตรการรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาข า วเปลื อ กนาป
ปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ การรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือกนาป ประกอบดวย
๑๔.๑๒.๓.๑ โครงการเพิม่ สภาพคลอง โดยใหสนิ เชือ่ ผูป ระกอบการคาขาว
เพื่อเขาไปรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร จำนวน ๒,๕๓๖ ลานบาท
๑๔.๑๒.๓.๒ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อขาวเปลือก โดยใหองคการ
ตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และองคการคลังสินคา (อคส.) กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ำประกัน
๑๔.๑๒.๓.๓ กรณีองคการคลังสินคา ๙๘๘ ลานบาท
๑๔.๑๒.๓.๔ กรณีองคการตลาดเพื่อการเกษตร ๔๑๕ ลานบาท โครงการ
รับฝากขาวเปลือกในยุงฉางเกษตรกรเพื่อรอจำหนาย โดยให ธ.ก.ส. รับฝากขาวเปลือกในยุงฉาง
เกษตรกรเพื่อรอการจำหนาย จำนวน ๔,๕๖๙ ลานบาท
๑๔.๑๒.๔ กำหนดอัตราอากรศุลกากรตามนโยบายและมาตรการนำเขาวัตถุดิบ
อาหารสัตว ป ๒๕๕๓ (กากถั่วเหลือง) ดำเนินการกำหนดอัตราอากรศุลกากรตามนโยบายและ
มาตรการนำเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป ๒๕๕๓ (กากถั่วเหลือง) โดยการออกประกาศกระทรวงการ
คลัง เรื่อง การยกเวนอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามขอผูกพันในความตกลงมารราเกช
จัดตั้งองคการการคาโลก (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นำประกาศกระทรวงการคลัง
ลงราชกิจจานุเบกษา ในเลมที่ ๑๒๖ ตอน ๑๙๐ ง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เปนตนไป
เกษตรกรผูปลูกถั่วเหลืองจะไดรับการคุมครองดานราคา รวมทั้งผูเลี้ยงสัตวสามารถซื้อ
อาหารสัตว ไดในราคาถูกลง เปนการลดตนทุนในการผลิต ซึ่งจะทำใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังทำใหราคาอาหารสัตวโดยรวม อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม และสงเสริมการสงออกเนือ้ สัตว
ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได และเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
๑๔.๑๓ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
การจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
มีกลไกสำคัญ คือ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น
ขจรประศาสน) เปนประธาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการและเลขานุการรวม โดยการดำเนินงานที่สำคัญ คือ
การกำหนดโครงการบู ร ณาการพั ฒ นาการผลิ ต และการตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ที่ มี ก ารกำหนด
พืชเปาหมายและพื้นที่นำรอง การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย และการแกปญหาหนวยงาน
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และการ
แกไขปญหาการใชปุยอินทรียตามพระราชบัญญัติปุย รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ ใหมี
ความเหมาะสม รวมทั้งสามารถผลักดันการดำเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนประโยชน
ตอเกษตรกรและผูประกอบการตอไป
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๔.๑๔ การผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ภาคเกษตรของไทยมีความสำคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนสวนใหญของประเทศมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรใหมี
ความเขมแข็ง โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมการทำการเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป น การเกษตรที่ ล ดการใช ส ารเคมี แ ละเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให แ ก เ กษตรกร
อยางไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผานมายังไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากมีขอจำกัดทั้งทางดาน
กฎหมายและองคกรรับผิดชอบการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนและการสนับสนุนงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใหเปนไปอยางเปนระบบและสามารถขยายผลได
อยางเปนรูปธรรม คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพื่อพิจารณายกรางพระราชบัญญัติวาดวยการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรบูรณาการการดำเนินการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และนโยบายดานการเงินการคลังที่เหมาะสม

๑๕. สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ตลอดทั้ ง การรวมกลุ ม ของประชาชนเพื่ อ ดำเนิ น
กิจการดานเศรษฐกิจ

๑๕.๑ สงเสริม สนับสนุน และคุมครอง ระบบสหกรณใหเปนอิสระ โดย
๑๕.๑.๑ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานสหกรณ ใ นด า นต า ง ๆ ทำใหมี
จำนวนสหกรณและสมาชิกสหกรณ ในป ๒๕๕๑ จำนวน ๖,๗๖๖ สหกรณ สมาชิก ๑๐,๐๙๘,๗๑๑
ราย ป ๒๕๕๒ จำนวน ๗,๖๘๕ สหกรณ สมาชิก ๑๐,๓๔๒,๓๔๗ ราย และป ๒๕๕๓ จำนวน
๗,๗๙๘ สหกรณ สมาชิก ๑๐,๓๓๔,๓๗๙ ราย จะเห็นวาในป ๒๕๕๓ จำนวนสหกรณ เพิ่มขึ้นรอยละ
๑.๔๗ สมาชิกลดลงเนื่องจากตายและลาออก
๑๕.๑.๒ สหกรณมีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น ตามงบการเงินที่ผานการรับรองจาก
ผูสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปบัญชีที่ผานมา เฉพาะที่เปนทุนเรือนหุน ทุนสำรอง และทุนสะสม จำนวน
๔,๓๒๐ แหง
๑๕.๑.๓ พัฒนาศักยภาพแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป โดยการฝกอบรม
และถายทอดเทคโนโลยี ดานการสหกรณ ในป ๒๕๕๑ จำนวน ๖๔,๐๖๖ ราย ป ๒๕๕๒ จำนวน
๕๒,๓๙๑ ราย และป ๒๕๕๓ จำนวน ๘๘,๗๘๙ ราย จะเห็นวาในป ๒๕๕๓ สมาชิกสหกรณและ
เกษตรกรทั่ ว ไปได รั บ การการฝ ก อบรมและถ า ยทอดเทคโนโลยี ด า นการสหกรณ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ
๖๙.๔๗
๑๕.๑.๔ ปริ ม าณธุ ร กิ จ ของสหกรณ ในป ๒๕๕๑ มี จ ำนวน ๑,๒๗๙,๒๔๙.๗๘
ลานบาท ป ๒๕๕๒ จำนวน ๑,๔๓๙,๘๙๐.๕๙ ลานบาท และ ป ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๗๑๒,๒๗๖.๘๗
ลานบาท จะเห็นวาในป ๒๕๕๓ ปริมาณธุรกิจของสหกรณเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๘.๙๒

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๕.๑.๕ สหกรณที่มีผลการดำเนินงานตามงบ
การเงิ น ที่ ผ า นการรั บ รองจากผู ส อบบั ญ ชี แ ล ว มี ผ ลกำไร
เชนเดียวกับปบัญชีที่ผานมา จำนวน ๔,๑๘๓ แหง คิดเปนรอยละ
๖๗.๘๘ ของสหกรณ ที่ มี ผ ลการดำเนิ น งานตามงบการเงิ น ที่
ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว ๖,๑๖๒ แหง
๑๕.๑.๖ จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จำนวน ๔,๔๙๗ แหง สามารถสรุป
ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดังนี้ (๑) มีผลการจัดชั้น
คุณภาพการควบคุมภายในที่ดีมาก จำนวน ๕๗๓ แหง (๒) มีผล
การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพการควบคุ ม ภายในที่ ดี จำนวน ๓,๐๖๗ แห ง (๓) มี ผ ลการจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพ
การควบคุมภายในที่พอใช จำนวน ๗๐๘ แหงซึ่งสรุปไดวาสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีคุณภาพ
ชั้นการควบคุมภายในในระดับดีขึ้นไป มีจำนวน ๓,๖๔๐ แหง คิดเปนรอยละ ๘๐.๙๔ ของจำนวนที่
จัดชั้นได และ (๔) มีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่ควรปรับปรุง จำนวน ๑๔๙ แหง
๑๕.๒ การรวมกลุม การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ โดยการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง
แกเกษตรกร จำนวน ๕๖,๖๑๗ ราย
๑๕.๒.๑ สงเสริมและพัฒนาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยการสงเสริมการจัดเวทีเรียนรู
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๗,๗๗๓ ราย
๑๕.๒.๒ สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกร แมบานเกษตรกร
และยุวเกษตรกร รวมเปนกลุมรับบริการความรู เทคโนโลยี ทักษะ และประสบการณการเกษตร
เคหะกิจเกษตร กระบวนการกลุม การบริหารจัดการกลุม องคกรเกษตรกรและเครือขาย โดยการ
อบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมและผูนำ จำนวน ๑๓,๕๘๕ ราย พัฒนาแหลงเรียนรูองคกร
เกษตรกรดานเคหะกิจเกษตร จำนวน ๒,๒๖๓ ราย พัฒนาผูน ำกลุม แมบา นเกษตรกร จำนวน ๓๑๖ ราย
และถายทอดความรูและฝกกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร จำนวน ๑๐,๐๖๐ ราย
๑๕.๒.๓ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ทำการเกษตรประเภทเดียวกัน
และมีการพัฒนาองคความรูโดยผานกระบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาองคความรูโดยผาน
กระบวนการวิสาหกิจชุมชนแกเกษตรกร ๙,๑๔๔ ราย และสรางความรวมมือไตรภาคีในเขตปฏิรูป
ที่ดิน สงเสริมการเขาถึงองคความรูการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการเกษตร เทคโนโลยีเฉพาะพืช
รายสินคา โดยพัฒนาองคความรูแกเกษตรกร ๒,๙๐๔ ราย
๑๕.๒.๔ ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตกลุมเครือขายวิสาหกิจไหม
โดยสงเสริมกลุมเครือขายผูเลี้ยงไหมในดานเทคนิคการจัดการดานการผลิตหมอนไหมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของกลุมเครือขาย และสงเสริมพัฒนาการผลิตกลุมเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑไหม ในดานการ
ผลิตภัณฑไหมปลอดภัยจากสารพิษตกคาง การออกแบบผลิตภัณฑไหมสำเร็จรูป การบรรจุภัณฑ
ลวดลายและเทคนิคการทอผาไหมใหกับเกษตรกรจำนวน ๕๗๒ ราย

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖. จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน
เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๖.๑ มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน
เนื่ อ งจากภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกในป ๒๕๕๑ ได ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย ทำให ก ารลงทุ น และการบริ โ ภคภายในประเทศชะลอตั ว และส ง ผลกระทบ
ตอสภาพความเปนอยูของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบดังกลาว รัฐบาล
จึงไดมีมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และมีการตออายุ
และปรับปรุงมาตรการตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมาตรการลดภาระคาครองชีพ ในปจจุบัน
จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑๖.๑.๑ มาตรการลดคาใชจา ยไฟฟาของครัวเรือน โดยภาครัฐจะรับภาระคาใชจา ย
การใช ไ ฟฟ า สำหรั บ ครั ว เรื อ นที่ ใช ไ ฟฟ า ไม เ กิ น ๙๐ หน ว ยต อ เดื อ น และสำหรั บ ผู เช า อาศั ย ใน
อาคารชุดหรือหองเชาที่ผูประกอบการถูกตองตามกฎหมาย เปนอาคารชุดหรือหองเชาที่มีระดับ
ราคาเชาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอหองตอเดือน และใชไฟฟาเฉลี่ยไมเกิน ๙๐ หนวยตอเดือนตอหอง
และไดลงทะเบียนไวกับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
ตารางแสดงจำนวนผูไดรับประโยชนและคาใชจายจากมาตรการลดคาใชจายไฟฟา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
รัฐวิสาหกิจ

กฟน.
กฟภ.
รวม

จำนวนครัวเรือน
สัดสวนครัวเรือน
ที่ไดรับประโยชนตอเดือน ที่ไดรับประโยชนตอ
(ลานครัวเรือน)
ครัวเรือนที่ใชไฟฟาทั้งหมด
(รอยละ)
๐.๖๕
๒๐.๐๐
๗.๔๗
๕๔.๐๑
๘.๑๒
๔๗.๕๖

คาใชจาย (ลานบาท)
๑ ก.พ. ๕๒ ๑ ม.ค. ๕๓๓๑ ธ.ค. ๕๒
๓๑ ธ.ค. ๕๓
๙๖๑.๘๕
๑๑,๔๗๔.๖๘
๑๒,๔๓๕.๙๓

๑,๑๓๔.๓๖
๑๒,๗๗๔.๐๕
๑๓,๙๐๘.๔๑

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

๑๖.๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง โดยภาครัฐรับภาระ
คาใชจายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทางใหบริการแก
ประชาชนโดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ย โดยมี จ ำนวนผู ใช บ ริ ก าร ๓๓๕,๑๗๓,๓๒๖ คน (เฉลี่ ย วั น ละ
๔๐๗,๗๕๓ คน)

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงจำนวนตั๋วโดยสารและคาใชจายจากมาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

ขสมก.

๓๐.๒๔

คาใชจาย (ลานบาท)
๑ ก.พ. ๕๒ ๑ ม.ค. ๕๓๓๑ ธ.ค. ๕๒
๓๑ ธ.ค. ๕๓
๒,๒๕๓.๑๙
๒,๖๕๖.๒๘

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

รัฐวิสาหกิจ

จำนวนตั๋วโดยสารตอเดือน
(ลานใบ)

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

๑๖.๑.๓ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ โดยภาครัฐ
รับภาระคาใชจายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม จำนวน ๑๖๔ ขบวนตอวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทาง
ไกล ในขบวนรถเชิงพาณิชยจำนวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบริการแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย
ตารางแสดงจำนวนผูไดรับประโยชนและคาใชจายจากมาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยรถไฟชั้น ๓
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
รัฐวิสาหกิจ

จำนวนผูที่ไดรับประโยชนตอเดือน
(ลานครัวเรือน)

รฟท.

๒.๘๑

คาใชจาย (ลานบาท)
๑ ก.พ. ๕๒ ๑ ม.ค. ๕๓๓๑ ธ.ค. ๕๒
๓๑ ธ.ค. ๕๓
๙๑๑.๔๘
๑,๐๒๖.๒๕

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

๑๖.๑.๔ มาตรการลดคาใชจายน้ำประปาของครัวเรือน โดยภาครัฐ
รับภาระคาใชจายการใชน้ำสำหรับผูใชน้ำประเภทที่อยูอาศัยที่มีปริมาณการใชน้ำระหวาง ๐-๓๐
ลูกบาศกเมตรตอเดือน (สิ้นสุดมาตรการเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

ตารางแสดงจำนวนผูไดรับประโยชนและคาใชจายจากมาตรการลดคาใชจายน้ำประปา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
รัฐวิสาหกิจ

จำนวนผูที่ไดรับประโยชนตอเดือน
(ลานครัวเรือน)

กปน.
กปภ.
รวม

๑.๑๐๘
๒.๐๖๘
๓.๑๗๖

คาใชจาย (ลานบาท)
๑ ก.พ. ๕๒๑ ม.ค. ๕๓๓๑ ธ.ค. ๕๒
๓๑ ธ.ค. ๕๓
๒,๒๙๙.๗๐
๓๙๒.๐๖
๔,๑๔๗.๖๘
๘๐๙.๙๘
๖,๔๔๗.๓๘
๑,๒๐๒.๐๔

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

๑๖.๒. มาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๖.๒.๑ ถนนไรฝุน โดยยกระดับทางหลวงชนบทจากเดิมที่เปนผิวทางลูกรังใหเปน
ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต ซึ่งไดรับงบประมาณในป ๒๕๕๓ จำนวน ๙๐๒ โครงการ ครอบคลุม
พื้นที่ ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน ๑๔,๘๒๒ ลานบาท ขณะนี้ไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ
จำนวน ๙๐๑ โครงการ ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ กิโลเมตร
ตารางแสดงจำนวนพื้นที่ที่ครอบคลุมและจำนวนโครงการกอสรางที่แลวเสร็จ
ตามโครงการถนนไรฝุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก
ภาคใต
รวม

พื้นที่ที่ครอบคลุม (จังหวัด)
๑๗
๑๙
๒๕

จำนวนโครงการกอสรางที่แลวเสร็จ
๑๙๘
๒๙๐
๒๔๕

๑๔
๗๕

๑๖๘
๙๐๑

ที่มา : กระทรวงคมนาคม

๑๖.๒.๒ การแกไขปญหาการจราจร โดยไดดำเนินโครงการแกไขปญหาการจราจร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก ไดแก โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำ
เจาพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ โครงการกอสรางถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก
(แนวตะวันออก-ตะวันตก) โครงการกอสรางทางเชื่อมตอทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์กับถนน
วงแหวนอุตสาหกรรม และการแกไขปญหาการจราจรบริเวณศูนยราชการถนนแจงวัฒนะ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๒.๓ การใหบริการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่ออำนวย
ความสะดวก สรางอาชีพ และชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยดำเนินการ
ขยายบริการ Drive Thru for Tax มาสู Drive Thru Service แกผูชำระภาษีรถประจำป โครงการ
สร า งนั ก ขั บ รถมื อ อาชี พ การปรั บ ปรุ ง ระบบการขนส ง สาธารณะและการให บ ริ ก ารผู โ ดยสาร
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และการแกไขปญหามลภาวะทางเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางตอเนื่อง
๑๖.๓ การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
๑๖.๓.๑ การดำเนิ น การให เ งิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตาม
ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให เ งิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหระบบการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐบาลมีความชัดเจน โปรงใส
ตรวจสอบได และเปนเครื่องมือที่สรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะแกรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภคตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และ
ประสบหรืออาจจะประสบผลขาดทุนจากนโยบายการควบคุมราคาคาบริการนั้น ๆ โดยรัฐจาย
ชดเชยผลขาดทุนใหแกรฐั วิสาหกิจตามจำนวนสวนตางคาบริการทีร่ ฐั กำหนดกับตนทุนทีไ่ มรวมคาใชจา ย
ที่ใชไปในการผลิตหรือใหบริการอื่น ๆ ที่ไมใชการใหบริการสาธารณะ รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจาก
การบริหารที่ผิดพลาดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐวิสาหกิจไดรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ สรุปไดดังนี้
ตารางแสดงงบอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐวิสาหกิจ
ขสมก.
กปภ.
รฟท.
รวม

งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๓
ขออนุมัติ
ครม. อนุมัติ
วงเงิน MOU
๕,๕๗๒.๒๓๗
๑,๑๒๘.๐๐๐
๘๔๙.๓๕๒
๑,๓๒๙.๐๑๓
๑,๑๗๔.๗๑๑
๑,๑๗๔.๗๑๑
๓,๗๑๗.๔๑๗
๒,๓๕๕.๐๐๐
๒,๓๕๕.๐๐๐
๑๐,๖๑๘.๖๖๗
๔,๖๕๗.๗๑๑ ๔,๓๗๙.๐๖๓

งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔
ขออนุมัติ
ความเห็น PSO ครม. อนุมัติ
๑,๕๗๘.๗๖๙
๑,๒๕๑.๑๕๙*
๑,๒๕๑.๑๕๙
๑,๓๕๖.๖๑๘
๓๘๒.๕๓๑*
๓๘๒.๕๓๑
๓,๗๙๕.๗๖๖
๒,๒๘๕.๔๑๘
๒,๒๘๕.๔๑๘
๖,๗๓๑.๑๕๓
๓,๙๑๙.๑๐๘
๓,๙๑๙.๑๐๘

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : * คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับเรื่องไปพิจารณาอีกครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ดังนี้

๑๖.๓.๒ การจัดเก็บรายไดจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐเปนไปตามเปาหมาย

ตารางแสดงงบอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
รายได
(ลานบาท)
รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ

๒๕๕๒
๘๖,๖๔๐.๖๗

ป พ.ศ.

๒๕๕๓
๙๑,๕๕๓.๒๒

ที่มา : กระทรวงการคลัง
*หมายเหตุ : ปงบประมาณ

๑๖.๔ การกำหนดแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Direction)
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดย
การกำหนดแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ แยกเปน ๓ ระดับ ไดแก ๑) ภาพรวม ๒) รายสาขา ๓) รายแหง
โดยรัฐวิสาหกิจที่อยูในระบบประเมินผลจำนวน ๕๕ แหง ไดมีการนำแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
ดังกลาวไปใชในการจัดทำตัวชี้วัดและคาเปาหมายในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวเสร็จ
๑๖.๕ การสรางความมั่นคงดานพลังงาน
เพื่อใหมีพลังงานซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมีเพียงพอสนองความตองการ
ภายในประเทศไดอยางตอเนื่องโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาและการใช
พลังงาน รัฐบาลไดดำเนินการที่สำคัญประกอบดวย
๑๖.๕.๑ การจั ด หาป โ ตรเลี ย ม ในป ๒๕๕๓ (เดื อ นมกราคม-เดื อ นธั น วาคม)
มีการดำเนินการที่สำคัญ คือ (๑) ผลิตปโตรเลียมจากแหลงในประเทศ ตามพื้นที่สัมปทานภายใต
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย ภายใตพระราชบัญญัติ
องคกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งประกอบดวยกาซธรรมชาติเฉลี่ย ๓,๒๓๑ ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน คอนเดนเสทเฉลี่ย ๙๖,๑๐๐ บารเรลตอวัน และน้ำมันดิบเฉลี่ย ๑๕๖,๔๑๗ บารเรลตอวัน
(๒) อนุมัติพื้นที่ผลิตปโตรเลียม การอนุมัติพื้นที่ผลิตปโตรเลียมเพื่อสงเสริมใหผูรับสัมปทานทำการ
ผลิตปโตรเลียมไดในระหวางเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๖ ราย คือ พื้นที่ผลิต
บึงกระเทียม พื้นที่ผลิตบูรพา พื้นที่ผลิต L53A ซึ่งปจจุบันกำลังผลิตน้ำมันดิบพื้นที่ผลิตหนองผักชี
มีแผนเริ่มการผลิตปโตรเลียมภายในป ๒๕๕๔ และพื้นที่ผลิตมรกตตะวันออกมีแผนเริ่มการผลิต
ปโตรเลียมภายในป ๒๕๕๕ (๓) เรงรัดการสำรวจปโตรเลียม โดยดำเนินการรวมกับผูรับสัมปทาน
ในการแนะนำโครงการสำรวจปโตรเลียม และรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นกับผูว า ราชการจังหวัดและ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่สัมปทานกับการสำรวจธรณีฟสิกส โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน
แบบ ๒ มิติและ ๓ มิติ ใน ๑๑ จังหวัด และ ๖ จังหวัด ตามลำดับ การเจาะหลุมสำรวจปโตรเลียม
ใน ๑๗ จั ง หวั ด อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น ให ผู รั บ สั ม ปทานดำเนิ น การสำรวจธรณี ฟ สิ ก ส โดยวิ ธี วั ด คลื่ น
ไหวสะเทือนแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ รวม ๘,๙๗๒ ตารางกิโลเมตร ดำเนินการสำรวจพัฒนาเพื่อผลิต
ปโตรเลียมไทย เจาะหลุมสำรวจ หลุมประเมิน หลุมปโตรเลียม และหลุมพัฒนา รวมทัง้ สิน้ ๕๒๐ หลุม
ตลอดจนได ท ำการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู รั บ สั ม ปทานจั ด ทำรายงานด า นสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง ผ า น
คณะกรรมการผู อ ำนวยการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มด า นพั ฒ นา
ปโตรเลียมและระบบขนสงทางทอจำนวน ๒๐ โครงการ และพิจารณารายงานแผนการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมสำหรับการสำรวจปโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน
จำนวน ๑๐ โครงการ (๔) มีการจัดรายไดจากการประกอบธุรกิจการปโตรเลียม จากแหลงบนบก
ในทะเล และการประกอบกิจการปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ในชวงป ๒๕๕๓
เปนจำนวนเงินรวมทั้ง ๕๖,๕๙๒.๕๗ ลานบาท (๕) ขับเคลื่อนการสำรวจและผลิตปโตรเลียม
ในตางประเทศเพือ่ ใหเกิดความมัน่ คงในประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยลงนามซือ้ ขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale
Agreement: GSA) กับพมา จากแหลงซอติกา (M9) เพิ่มขึ้นอีก ๑ แหง ซึ่งมีกำลังผลิต ๒๔๐
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถนำเขามาใชในประเทศไดในป ๒๕๕๖ รวมทั้งสนับสนุนและ
สงเสริมใหบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียมเขารวมลงทุนในประเทศแคนนาดากับบริษัท
Statoil เพื่อรวมลงทุนสำรวจและผลิตปโตรเลียมจากทรายน้ำมัน (Oil sand) ซึ่งกำลังการผลิตสูงถึง
๓๐๐,๐๐๐ บารเรลตอวัน โดยเริ่มการผลิตไดภายในป ๒๕๕๔ และ (๖) การจัดทำระบบทอสง
กาซธรรมชาติ และ LNG terminal เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติตามแนวทางการขนสงการใช
กาซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและใชกาซธรรมชาติที่เปนพลังงานสะอาด
โดยในปจจุบันอยูระหวางการจัดซื้อทอกาซของโครงการทอสงกาซฯระยอง-แกงคอย สงรายงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลว และ LNG terminal
อยูในระหวางดำเนินการกอสรางซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในโครงการที่ ๒ ของป ๒๕๕๔
๑๖.๕.๒ การจั ด หาพลั ง งานไฟฟ า เป น การเสริ ม สร า งความมั่ น คงด า นไฟฟ า
ของประเทศโดยดำเนินการควบคูกับการบริหารทรัพยากรที่มีอยางจำกัด รัฐบาลจึงไดกำหนดกรอบ
นโยบายดานความมั่นคงเชื่อถือไดของระบบผลิตไฟฟา การกระจายแหลงเชื้อเพลิง การรับซื้อไฟฟา
จากประเทศเพื่อนบาน และการพยากรณความตองการไฟฟาในอนาคต ภายใตแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศหรือแผน PDP 2007: พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๔ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๘ และในป ๒๕๕๓ ไดมีการปรับปรุงและจัดทำแผนกำลังผลิตไฟฟาของประเทศอีกครั้ง เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยได
ขยายระยะเวลาของแผนจากเดิม ๑๐ ป เปนแผน ๒๐ ป (๒๕๕๓-๒๕๗๓) หรือเรียกวาแผน PDP
2010 ทั้งนี้ไดเนนการการสนับสนุนสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและการผลิตไฟฟา
ความรอนรวม (Cogeneration) ในสัดสวนที่สูงขึ้น และยังไดบริหารความเสี่ยงดานเชื้อเพลิงที่ใชใน
การผลิตไฟฟา ดวยการลดสัดสวนของการใชกา ซธรรมชาติลงจากรอยละ ๗๐ ในปจจุบนั เปนรอยละ ๔๐
ตลอดจนมีการบริหารจัดการดานการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพหรือเรียกวา Demand Side
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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Management (DSM) โดยใชระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid System) ซึ่งถือไดวาเปนแผน PDP
ที่พยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟาลงใหไดมากที่สุด หรือเปนแผนการผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานที่สะอาด (Green PDP) อยางไรก็ตามในชวง ๒ ป ของแผนฯ คือป ๒๕๕๒๒๕๕๓ ไดมีการดำเนินงานที่สำคัญไปแลว คือ การลงทุนดานระบบการผลิตและระบบสง รวมทั้งสิ้น
๖ โครงการ พร อ มทั้ ง ได อ อกประกาศเชิ ญ ชวนการรั บ ซื้ อ ไฟฟ า จากผู ผ ลิ ต เอกชนรายใหญ
(Independent Power Producer: IPP) รอบที่ ๒ ตามแผน PDP ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ซึ่งได
คัดเลือกไวจำนวน ๔ โครงการ รวมกำลังผลิต ๔,๔๐๐ เมกะวัตต ตลอดจนไดมีการเจรจาจัดหา
พลังงานไฟฟาที่สะอาดจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา
ภายใต MOU ดานพลังงานที่ไดทำไวกับรัฐบาลลาว ที่ฝายไทยตกลงจะรับซื้อไฟฟา ๗,๐๐๐ เมกะวัตต
ทั้งกอนและหลังป ๒๕๕๘ ซึ่งในป ๒๕๕๓ ไดรับซื้อไฟฟาจากโครงการน้ำเทิน ๒ อีก ๙๒๐ เมกะวัตต
รวมเปนการรับซื้อไฟฟาจากลาวแลว ๑,๒๖๖ เมกะวัตต และยังไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่ม
เติมอีกจำนวน ๒,๒๐๘ เมกะวัตตเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งสามารถจายไฟไดภายในป ๒๕๕๘ และ
ยังไมไดมีการลงนาม Tariff MOU อีก ๓ โครงการมีกำลังผลิตไฟฟา ๒,๑๑๐ เมกะวัตต ซึ่งจะจาย
ไฟฟาไดภายในป ๒๕๖๒ รวมเปนปริมาณการรับซื้อไฟฟาจากลาวทั้งสิ้น ๕,๖๘๔ เมกะวัตต และ
นอกจากนี้ภายใตขอตกลง Tariff MOU ที่ทำไวกับพมา จะมีการรับซื้อไฟฟาจากโครงการมาย-กก
ในปริมาณ ๓๖๙ เมกะวัตต ซึ่งจะจายไฟฟาไดภายในป ๒๕๕๙
๑๖.๕.๓ การกำหนดนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาพลังงาน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากภาคพลั ง งาน ลดภาวะโลกร อ น และบรรเทาการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ กระทรวงพลังงานไดกำหนดแผนและเปาหมายไวชดั เจนในอันทีจ่ ะ
พยายามลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกลงเพื่ อ การป อ งกั น และแก ไขภาวะโลกร อ น (Global
Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) โดยไดกำหนดเปาหมาย
ที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๕ ป ใหไดไมนอยกวา ๔๒
ลานตันตอป และลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแผนการอนุรักษพลังงาน (อยูระหวางการ
จัดทำแผน) ใหไดไมนอยกวา ๓๐ ลานตันตอป รวมเปน ๗๒ ลานตันภายในป ๒๕๗๓ ตามลำดับ
แมมิไดมีพันธกรณีระหวางประเทศที่ตองปฏิบัติก็ตาม แตก็ถือเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมโลกดวยความสมัครใจของประเทศไทย
ในปจจุบันโครงการดานการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ของกระทรวงพลังงานที่ไดดำเนินการไปตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งมีผลตอการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกเกิดขึ้นแลว และไดรับอนุมัติจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(Letter of Approval: LoA) แลวรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ โครงการ สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ได ๘ ลานตันตอป ในจำนวนนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (CDM Executive Board) ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) จำนวน ๔๑ โครงการ ซึ่งกำลังอยูระหวางการตรวจประเมินเพื่อใหไดมา
ซึ่งปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง (Certified Emission Reduction: CERs) หรือ
Carbon Credit ซึ่งสามารถนำไปจำหนายใหแกประเทศในกลุม Annex I ตอไปได นอกเหนือจาก
๒ โครงการที่ไดรับใบ CERs และไดขายคารบอนเครดิตไปแลวปละ ๘ แสนตัน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๖ นโยบายดานการพัฒนาพลังงานทดแทน
ถูกกำหนดใหเปนวาระแหงชาติทสี่ ำคัญเพือ่ พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบขึน้ มาใช
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก คื อ ให ป ระเทศไทยสามารถพึ่ ง พาตนเองด า นพลั ง งานได อ ย า งยั่ ง ยื น ใน
อนาคต รวมทั้ ง มี เ ป า หมายในการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก ตลอดจนเป น การช ว ยเหลื อ
เกษตรกรผูป ลูกพืชพลังงานโดยมีแผนพลังงานทดแทน ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๕) เปนตัวขับเคลือ่ น
ใหเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางเปนระบบ โดยไดกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนใหมีสัดสวนการ
ใชพลังงานทดแทนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ในป ๒๕๖๕ ในขณะนี้มีความคืบหนาการดำเนินงานดาน
พลังงานทดแทนที่สำคัญตามลำดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ได มี ก ารลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ไฟฟ า ไปแล ว ๑,๗๔๐ เมกะวั ต ต เกิ น จากเป า หมายที่ ตั้ ง ไว ๘๐๐
เมกะวัตต ในป ๒๕๖๕ รวมทั้งไดดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยใหแก
สถานที่ ร าชการในพื้ น ที่ ช นบทห า งไกลไม มี ไ ฟฟ า เช น โรงเรี ย นในชนบท สถานี อ นามั ย
ศูนยการเรียนรูชุมชน พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และโครงการในพระราชดำริสะสม สวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทนอื่น อาทิ พลังงานลม กาซชีวภาพ ชีวมวล มีความคืบหนาเปนที่นาพอใจ ซึ่งอยู
ระหวางการดำเนินการ และนอกจากนี้ยังมีการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
กาซชีวภาพ ชีวมวล และขยะอีกดวย สำหรับการนำเชือ้ เพลิงมาใชในภาคขนสงก็มคี วามคืบหนามากขึน้
เปนลำดับ และมีสวนสำคัญในการชวยเหลือเกษตรกร โดยไดดูดซับปริมาณสวนเกินของน้ำมันปาลม
สวนที่เหลือจากการผลิตเปนน้ำมันพืชมาผลิตไบโอดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้น โดยไดประกาศใชสวนผสม
ของไบโอดีเซล B100 ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลจากรอยละ ๒ (B2) เปนรอยละ ๓ (B3) ตั้งแตวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนมา และดูดซับน้ำมันปาลมสวนที่เกินมาผลิตเปนไบโอดีเซล B5 เพิ่มเติม
สงผลใหราคาผลปาลมดิบที่มีราคาตกต่ำจนเกษตรกรไมสามารถอยูไดเพราะประสบกับภาวะขาดทุน
ใหปรับตัวสูงขึ้นมาเปนลำดับมาอยูที่ราคา ๗-๑๑ บาทตอกิโลกรัมในปจจุบัน ซึ่งเปนราคาที่เกษตรกร
พอใจ อยางไรก็ตาม จากปริมาณผลผลิตปาลมที่ลดลงในปลายป ๒๕๕๓ อันเนื่องมาจากภาวะภัย
แลงและอุทกภัยกระทรวงพลังงานจึงจำเปนตองชะลอการนำน้ำมันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล B5
และปรับลดสูตรการผลิตไบโอดีเซล B3 เปนไบโอดีเซล B2 เปนการชั่วคราว เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น สำหรับการนำเอทานอล (Ethanol) จากมันสำปะหลัง
และกากน้ำตาลมาใชเปนเชื้อเพลิงชีวภาพดวยการผสมกับน้ำมัน
เบนซินเปนแกสโซฮอลก็เชนเดียวกัน ไดมีการขยายตัวมากขึ้นมา
เปนลำดับ โดยเฉพาะแกสโซฮอล E85 ไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากป ๒๕๕๒ ถึง ๑๕ เทา จากปริมาณการใชเฉลี่ยวันละ ๖๓๐
ลิ ต รต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น เป น วั น ละ ๑๐,๐๐๐ ลิ ต รต อ วั น ในป จ จุ บั น
ขณะเดียวกัน ไดมกี ารขยายสถานีบริการจากกรุงเทพมหานครไปสู
สวนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม และ
สมุทรปราการ ซึ่งผูประกอบการพรอมที่จะขยายสถานีบริการ
ใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองตอบตอความตองการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๗ นโยบายดานการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
รัฐบาลยังคงใหความสำคัญตอการอนุรักษและการประหยัดพลังงานในทุกภาคสวน
ทั้งภาคครัวเรือน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคขนสง โดยใชมาตรการตาง ๆ
ทั้งมาตรการดานสังคม ดานการบริหาร และดานกฎหมาย สำหรับมาตรการดานสังคมยังคงเนนการ
รณรงคใหความรูความเขาใจแกสาธารณชนทั่วไป เพื่อสรางจิตสำนึกและกอใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไปสูพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเปนจะตองดำเนินการอยาง
เขมขน จริงจังและตอเนื่อง ในขณะที่มาตรการดานกฎหมายยังคงดำเนินงานเพื่อใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางแทจริง โดยการกำกับดูแลโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยการผลักดัน
ใหเกิดการนำเอาระบบการจัดการพลังงานมาประยุกตใชในอาคารควบคุม และโรงงานควบคุมที่มี
การใชไฟฟาในปริมาณตั้งแต ๑ เมกะวัตตขึ้นไป ซึ่งมีกฎกระทรวงเปนแนวทางในการปฏิบัติ อีกทั้งได
กำหนดมาตรฐานการใชพลังงานสำหรับอาคารกอสรางใหม (Building Energy Code) ซึ่งเปนการ
กำหนดมาตรฐานการใช พ ลั ง งานในอาคารขนาดใหญ ที่ มี พื้ น ที่
ใชสอยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ที่จะดำเนินการกอสราง
ใหมหรือมีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงการออกแบบการเลือกใชวัสดุ
และอุปกรณ พรอมกันนี้รัฐบาลยังมีมาตรการดานการบริหารดวย
การใหการสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
ภายใตโครงการตาง ๆ ประกอบดวย โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อ
การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและพลั ง งานทดแทน สำหรั บ เป น แหล ง
เงินทุนในการดำเนินการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
ใหแกโรงงาน อาคาร และบริษัทจัดการพลังงานโดยผานทาง
สถาบั น การเงิ น โดยคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การ
อนุรักษพลังงานไดจัดสรรเงิน จำนวน ๙๐๐ ลานบาท เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในระยะที่ ๔ และ
๕ โดยมีสถาบันการเงินที่เสนอตัวเขารวมโครงการแลว ๙ สถาบันการเงิน ทั้งนี้ กอใหเกิดการลงทุน
๑๔,๖๙๔ ลานบาทและมีผลการประหยัด ๓๑๒ พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอป โครงการสินเชื่อ
พลังงานโดยรวมมือกับสถาบันการเงินจัดตั้งวงเงินสำหรับการปลอยสินเชื่อพลังงาน ปจจุบันมี ๑๓
สถาบั น การเงิ น ได ล งนามบั น ทึ ก ความเข า ใจกั บ กระทรวงพลั ง งานและมี ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ แล ว
รวม ๑๘๒,๐๐๐ ลานบาท สามารถกอใหเกิดมูลคาผลประหยัดพลังงานไดถงึ ๖๐,๖๙๕ ลานบาทตอป
หรือสามารถลดการนำเขาน้ำมันดิบ ๒,๔๒๘ พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอป โครงการขอรับสิทธิ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดจากกรมสรรพากร เพื่อยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได
นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ เงิ น ได ที่ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยเพื่ อ ได ม าซึ่ ง ทรั พ ย สิ น ประเภท เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ
หรืออุปกรณทมี่ ผี ลตอการประหยัดพลังงาน แตไมรวมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ หรือเครือ่ งจักร
ที่ใชกับยานพาหนะ เปนจำนวนรอยละ ๒๕ ของคาใชจายนั้น โดยไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และขณะนี้ไดมีการกำหนดเกณฑคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ
และเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงานไว ๙ ประเภท โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม
ในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ทั้งนี้เปนการสนับสนุนและพัฒนาทักษะที่จำเปนในดานการอนุรักษพลังงานใหกับบุคลากรของ
สถานประกอบการโดยเนนการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงาน โดยในป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ที่ผานมา
ไดมีโรงงานและอาคารควบคุม ๒๑๐ แหง โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและ
เล็ก ๑๒๘ แหง และมีบคุ ลากรของสถานประกอบการจำนวน ๘๕๙ คนเขารวมโครงการ ซึง่ กอใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไดประมาณ ๑๙ พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โครงการกองทุนเพื่อการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) เปนการสนับสนุนการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทนในหลายลักษณะ คือ รวมลงทุนในบริษัทจัดการพลังงาน รวมลงทุนในโครงการ
บริการเชาซื้ออุปกรณรับซื้อ/ขายคารบอนเครดิต ใหความชวยเหลือทางวิชาการ ชวยรับประกันสิน
เชื่อโดยกองทุนฯ ซึ่งจะไดรับผลตอบแทนตามสัดสวนการลงทุน และขึ้นกับผลประกอบการของ
บริษัท ซึ่งปจจุบันไดอนุมัติสนับสนุนการลงทุนไปแลวจำนวน ๓๓ โครงการ ใชเงินกองทุน ESCO
Fund จำนวน ๓๒๘.๗๕๕ ลานบาท กอใหเกิดการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
รวม ๓,๓๐๙.๖๘๖ ลานบาท รวมประมาณการผลประหยัด ๕๔๕.๔๕๘ ลานบาทตอปหรือ ๑๕.๖๗
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอป ชะลอการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด CO2 เทากับ ๐.๐๔๘ ลานตัน
คาร บ อนต อ ป โครงการส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ของโรงงานควบคุ ม ซึ่ ง เป น
การดำเนินการฝกอบรมถายทอดความรู เทคโนโลยี และหาแนวทางวิธปี ฏิบตั ดิ า นการอนุรกั ษพลังงาน
ในกระบวนผลิตที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม ๕ ประเภท คือ สิ่งทอ อาหาร เคมี โลหะ และ
ผลิตภัณฑโลหะมูลฐาน ใหแกบุคลากรของโรงงานควบคุม โดยการสรางโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
วิเคราะหผลการอนุรักษเพื่อใหสามารถนำมาเปนแนวทางประยุกตใชไดดวยตนเองอยางถูกตองและ
รวดเร็ว พรอมทั้งนำหลักการจัดการพลังงานมาใชเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ตอไปอยางยั่งยืน โดยที่ผานมาไดดำเนินการเรียบรอยแลว ๔ ประเภท คือ ประเภทสิ่งทอ อาหาร
เคมี และอโลหะ ซึ่งใหผลประหยัดพลังงานรวมทั้งสิ้น ๑๗ พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอป และ
การกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและการติดฉลากสำหรับอุปกรณ (Standard and
Labeling Line) เปนการออกกฎกระทรวงกำหนดประสิทธิภาพชั้นสูงสำหรับเครื่องจักรอุปกรณและ
วัสดุเพื่อการอนุรักษพลังงาน และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ
และวัสดุเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งในขณะนี้ รางกฎกระทรวงสำหรับอุปกรณประสิทธิภาพสูงได
ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานแลว ๒๒ ฉบับ ทั้งนี้
จากการส ง เสริ ม เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ไ ด ด ำเนิ น การนำร อ งโดยติ ด ฉลากประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ให กั บ
๔ ผลิตภัณฑไปแลว ๒.๕ ลานใบ คิดเปนศักยภาพประหยัดพลังงานประมาณ ๓๘.๘ พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบตอป
นอกจากนี้ ยังไดมีการรณรงคสงเสริมในภาครัฐ วัด มัสยิด ศาสนสถานตาง ๆ และ
ประชาชนทั่วไปไดเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดประหยัดพลังงานเบอร ๕ ดวยความสมัครใจ และ
จากการสนับสนุนสงเสริมจากกระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดมีการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดพลังงานเบอร ๕ ไปแลวจำนวน ๑.๘๗๖ ลานหลอด มีผล
ในการประหยัดไฟฟา ๘๗ ลานหนวยตอป คิดเปนมูลคาประหยัด ๒๗๖ ลานบาทตอป
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๘ การกำกับดูแลราคาพลังงาน
รัฐบาลไดเนนการกำกับดูแลราคาพลังงานใหเปนธรรมแกทุกฝาย ทั้งผูประกอบการ
และผูบริโภค โดยยึดหลักใหราคาพลังงานสะทอนตนทุนที่แทจริงตามกลไกตลาดโลกและตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้นดวยการทำใหราคาของ
พลังงานที่ใชสัดสวนของพลังงานทดแทนมากกวามีราคาถูกกวาพลังงานที่ใชสัดสวนของพลังงาน
ทดแทนนอยกวา และในทางตรงกันขามใหคาการตลาดของพลังงานที่ใชสัดสวนของพลังงานทดแทน
มากกวามีคา การตลาดสูงกวาพลังงานทีใ่ ชสดั สวนของพลังงานทดแทนนอยกวา อยางไรก็ตาม ภายใต
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งครัวเรือนยังคงประสบกับปญหาความเดือดรอนจากภาระคาครองชีพที่สูงขึ้น
เพื่ อ เป น การแบ ง เบาภาระค า ครองชี พ ของประชาชน กระทรวงพลั ง งานได ด ำเนิ น มาตรการ
ตรึงราคาพลังงานประเภทตาง ๆ ไวดวยการตรึงราคากาซหุงตม (LPG) ไวที่ ๑๘.๑๓ บาทตอกิโลกรัม
และคากาซธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) ไวที่ ๘.๕๐ บาทตอกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔
อีกทั้งยังตรึงราคาคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ไวที่ ๙๒.๕๕ สตางค เพื่อมิใหมีการปรับราคา
คาไฟฟาเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป ๒๕๕๒ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นอกจากนั้น ยังไดใชกลไก
ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปนเครื่องมือในการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไมใหมีราคาขายปลีกเกิน ๓๐ บาทตอลิตร เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิด ขึ้น ตามมา รวมทั้ ง ป อ งกั น ภาวะเงิ น เฟ อ ที่ อ าจสู ง ขึ้ น อั น จะส ง ผลกระทบต อ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเปนการสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนโดยทั่วไปจากคาครองชีพที่สูงขึ้น
๑๖.๙ นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รั ฐ บาลได ด ำเนิ น นโยบายด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ก ำหนดไว
อยางชัดเจนภายใตกรอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดเปาหมายหลักไว ๓ ดาน ประกอบดวย (๑) พัฒนากำลังคนใหมี
คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ ทั้ ง บุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT
Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่น ๆ ทุกระดับที่มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทันอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
(๒) พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอยางทั่วถึง มีบริการ
ที่มีคุณภาพและราคาเปนธรรม เพื่อใหเปนโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศหลักที่ทุกภาคสวนสามารถ
ใชในการเขาถึงความรู สรางภูมิปญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใชในการสรางมูลคา
เพิ่มแกภาคเศรษฐกิจของประเทศ และ (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล โดยมีกลไกกฎระเบียบโครงสรางการบริหารและการกำกับดูแลที่เอื้อตอ
การพัฒนาอยางบูรณาการ มีความเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม เพื่อสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคลองกับ
เปาหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยรัฐบาลไดเรงดำเนินการเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไว คือ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๖.๙.๑ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศให มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
ที่เพียงพอ โดยทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถแยกประเภท
เปน ๓ กลุม คือ (๑) กลุมบุคลากรที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา (๒) กลุมบุคลากรที่จบการ
ศึกษาและกำลังจะเขาสูตลาดแรงงาน และ (๓) กลุมบุคลากรที่อยูในตลาดแรงงาน
๑๖.๙.๒ ความต อ งการบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Demand Side) ของสถานประกอบการ
ตารางแสดงจำนวนความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับการศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
รวม

จำนวนความตองการ (คน)
๔,๖๘๙
๑๐,๖๔๑
๓๓๒
๑๕,๖๖๒

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

๑๖.๙.๓ จำนวนนักศึกษาใหมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแตป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ในสถาบันการศึกษา
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓

นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
รวม

จำนวนนักศึกษาใหม (คน)
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๗,๙๖๓
๒๔,๒๙๐
๑๕,๔๓๗
๑๗,๗๙๔
๓๓,๔๐๐
๔๒,๐๘๔

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำเร็จการศึกษา
ในป ๒๕๕๑ (เขาสูต ลาดแรงงานในป ๒๕๕๒) มีจำนวน ๒๖,๗๙๙ คน ดังนัน้ ดานปริมาณจะเห็นไดวา
สถาบั น การศึ ก ษาสามารถผลิ ต บุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได เ พี ย งพอ
กับความตองการ แตในเชิงคุณภาพยังตองปรับปรุงใหมีทักษะความเชี่ยวชาญใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๖.๙.๔ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดเปาหมายรวมกัน
ที่จะสงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน ใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ
การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนอยางเสรี ภายในป ๒๕๕๘ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญ
จึงดำเนินการสงเสริมใน ๒ ประเด็น คือ (๑) สงเสริมใหเกิดสถาบันการศึกษาเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT College) เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของประเทศไทยใหมีความรู
และมีทักษะความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากล และเปนการเตรียมพรอมใหอุตสาหกรรม ICT
ของไทยสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก และ (๒) สงเสริมการยกระดับ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศให มี ม าตรฐานและ
เปนทีย่ อมรับ โดยกำหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูเ ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันไดดำเนินการแลวเสร็จในสาขาผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยไอที
สาขาผูจัดการโครงการไอที สาขานักวิเคราะหระบบ เพื่อใหสามารถรองรับตลาดแรงงานและ
เตรียมความพรอมกับการเคลื่อนยายแรงงานในป ๒๕๕๘
ตารางแสดงมูลคาตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามชนิดของตลาด
ตลาด
๑. ตลาดฮารดแวร
๒. ตลาดซอฟตแวร
๓. ตลาดเซอรวิส
๔. ตลาดโทรคมนาคม
รวม

พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๘,๑๕๙
๕๖,๖๑๖
๒๑,๔๒๕
๓๕๕,๑๑๗
๕๐๑,๓๑๗

มูลคา (ลานบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
๗๕,๗๒๐ ๘๐,๘๖๙ ๙๑,๕๙๖
๖๒,๙๓๗ ๖๔,๓๖๕ ๗๒,๔๐๐
๒๔,๙๘๑ ๔๘,๓๗๒ ๖๐,๓๙๐
๓๖๐,๒๑๖ ๓๖๑,๘๙๕ ๓๘๒,๙๙๙
๕๒๓,๘๕๔ ๕๕๖,๓๐๔ ๖๐๗,๓๘๕

อัตราการการเติบโต (รอยละ)
๕๐-๕๑ ๕๑-๕๒ ๕๒-๕๓
๑๑.๐๙
๖.๘๐ ๑๓.๒๖
๑๑.๑๖
๒.๒๗ ๑๒.๔๘
๑๖.๖๐ ๙๓.๖๔ ๒๔.๘๔
๑.๔๔
๐.๔๗
๕.๘๓
๔.๕๐
๖.๑๙
๙.๑๘

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แผนภูมิแสดงมูลคาตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
พันลานบาท
๖๒๐

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๖๐๗.๓๘๕

๖๐๐
๕๘๐
๕๖๐

๕๕๖.๓๐๔

๕๔๐

๕๒๓.๘๕๔

๕๒๐
๕๐๐
๔๘๐

๕๐๑.๓๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จากการสำรวจมู ล ค า การใช จ า ยสิ น ค า และบริ ก ารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในประเทศ ตั้งแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ จะพบวาในป ๒๕๕๐ มีมูลคา
๕๐๑,๓๑๗ ลานบาท ป ๒๕๕๑ มีมลู คา ๕๒๓,๘๕๔ ลานบาท ป ๒๕๕๒ มีมลู คา ๕๕๕,๕๐๑ ลานบาท
และป ๒๕๕๓ มีมูลคา ๕๙๕,๖๐๔ ลานบาท จากขอมูลจะเห็นไดวาการบริโภคผลิตภัณฑและ
บริการดาน ICT ภายในประเทศมีมูลคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมีตนทุน
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้นเพราะเปนผูใชเทคโนโลยีจากตางประเทศไมสามารถผลิต
สินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเอง หากตองการลดตนทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงควรสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดตนทุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากตางประเทศ
ในปที่ผานมาประเทศไทยไดรับแรงกดดันดานการคาระหวางประเทศและ
มีภาพลักษณที่ไมดีสืบเนื่องจากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเปนจำนวนมากในประเทศไทย รัฐบาล
ไดกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและวิจัยดานซอฟตแวรรหัสเปด (Open source) เพื่อแกไข
ปญหาใน ๒ สวน คือ (๑) ตนทุนคาใชจายลิขสิทธิ์ซอฟตแวรตางประเทศที่สูง และ (๒) การละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาดานซอฟตแวรตางประเทศ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แนวทางการพัฒนาและวิจัยดานซอฟตแวรรหัสเปด ดำเนินการภายใต
โครงการส ง เสริ ม การใช แ ละการพั ฒ นาโอเพนซอร ส ซอฟต แวร เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช ซ อฟต แวร
รหัสเปดทดแทนการจั ด ซื้ อ ซอฟต แวร ร าคาแพงและสามารถประหยั ด งบประมาณในการจัดหา
ซอฟตแวรของภาครัฐโดยเปนการพัฒนาระบบตนแบบ Open Source ERP ภาครัฐ จำนวน
๔ ระบบ และอบรมการใชงานใน ๔ จังหวัด คือ เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา และภูเก็ต
พรอมทั้งอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรรหัสเปด รวมทั้งสรางผูเชี่ยวชาญการแกไขปญหา
ซอฟตแวร Suriyan และ Chantra และกำหนดเปนนโยบายใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน
ใชฟอนตแหงชาติ คือ TH SarabunPSK Regular กับหนังสือของทางราชการตาง ๆ ซึง่ ฟอนตแหงชาติ
มีอยู ๑๓ ฟอนตเปนฟอนตฟรีสำหรับใชงานเอกสารและงานดานกราฟฟก โดยสามารถดาวนโหลด
ใชงานบนระบบ Windows และระบบ Open source THAI OS Ubuntu และ mac OS และ
ส ง เสริ ม การใช ซ อฟต แ วร ร หั ส เป ด ภายในประเทศภายใต ง านมหกรรมซอฟต แ วร ร หั ส เป ด
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ นำเสนอแนวทางประยุกตใชซอฟตแวรรหัสเปดในองคกร
ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ ๖ ปขั้นไป ที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
จดทะเบียนใชโทรศัพทเคลื่อนที่ และจดทะเบียนใชบรอดแบนด
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเภทการใชงาน
๑. ใชงานคอมพิวเตอร
๒. ใชงานอินเทอรเน็ต
๓. จดทะเบียนใชโทรศัพทเคลื่อนที่
๔. จดทะเบียนใชบรอดแบนด

พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๖.๔๐
๙.๓๒
๕๒.๙๗
๑.๒๙

จำนวนประชากร (ลานคน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๖.๙๙
๑๗.๙๓
๑๐.๙๖
๑๒.๓๓
๖๑.๘๓
๖๕.๙๕
๑.๗๙
๒.๒๙

พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๘.๘๐
๑๓.๔๐
๖๘.๕๙
๒.๔๗

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

จากการสำรวจประชากรอายุ ๖ ปขึ้นไป ตั้งแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบวา ประชากร
ใชคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ ๑๖.๔๐ ๑๖.๙๙ ๑๗.๙๓ และ ๑๘.๘๐ ตามลำดับ ประชากร
ที่ใชอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ ๙.๓๒ ๑๐.๙๖ ๑๒.๓๓ และ ๑๓.๔๐ ตามลำดับ ประชากร
ที่จดทะเบียนการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ คิดเปนรอยละ ๕๒.๙๗ ๖๑.๘๓ ๖๕.๙๕ และ ๖๘.๕๙
ตามลำดับ ประชากรที่จดทะเบียนใชบรอดแบนด คิดเปนรอยละ ๑.๒๙ ๑.๗๙ ๒.๒๙ และ ๒.๔๗
ตามลำดับ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชงานของกลุมผูใชอินเทอรเน็ต ป ๒๕๕๓
อื่นๆ (๑๐.๑)

เลนเกมออนไลน (๒.๗)

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ดาวนโหลด (๒.๙)
สนทนา (๓.๕)

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

(๒๗.๒)

อานหรือแสดง
ความเห็นในเว็บบอรด

(๕.๒)

เรียนรูผานอินเทอรเน็ต

(๘.๒)

คนหาขอมูล (๒๖.๑)

ติดตามขาว (๑๔.๑)

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

สืบเนื่องจากปจจุบันไดกลายเปนสังคมเครือขายหรือสังคมเสมือน (social
Network) เขามามีบทบาทตอชีวิตประจำวันอยางแพรหลายมากขึ้นกวาในอดีต สงผลใหเกิดบริการ
และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ตองใชโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งสังคมเสมือนที่นิยมของประชาชนอยางแพรหลาย ไดแก Hi5 MySpace Facebook Orkut
Multiply เปนตน อีกทั้งกิจกรรมหรือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน เชน การรับฟงขาวสารจากโทรทัศนหรือ
หนังสือพิมพในอดีต กลายเปนการติดตามขาวสารหรือชม TV online ผานโครงขายสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลจากการสำรวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ต พบวา ๑๐ กิจกรรมที่ใชบนระบบอินเทอรเน็ต
มากที่สุด ไดแก การคนหาขอมูล การสงอีเมล การติดตามขาว การสนทนาออนไลน การเลนเกม
ออนไลน การเรียนรูออนไลน การโหลดเพื่อความบันเทิงตาง ๆ รวมทั้งการซื้อสินคาและบริการ
เปนตน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเรียนรู การพัฒนาองคความรูตาง ๆ ตลอดจนการเผยแพรความรูไปสูประชาชนทุกระดับชั้นและ
ทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง เพิ่มชองทางโอกาสการเรียนรูที่สะดวกรวดเร็วตอการศึกษาขอมูล กอใหเกิด
ประโยชนที่ยั่งยืนกับประชาชน จึงได ก อ ตั้ ง ศู น ย ก ารเรี ย นรู ICT ชุ ม ชนไป ป จ จุ บั น มี จ ำนวน
๘๗๙ ศูนย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แผนภูมิแสดงจำนวนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน
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แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

จำนวนศูนย
๗๐๐

๖๐๐

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐

๒๑๙

๒๐๐
๑๐๐
๐

๒๐

๔๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ปจจัยที่มี
ผลตอการยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ใหเขมแข็ง คือ การพัฒนา
โครงขายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงอยางทั่วถึง สงเสริมใหเกิดการใชคอมพิวเตอร และ
การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใชประโยชน
จากโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งจำเปน
เรงดวนที่ตองเรงดำเนินการ
รัฐบาลจึงไดกำหนดนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
และใช เ ป น กรอบดำเนิ น งานและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาบริ ก ารบรอดแบนด ที่ ใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีที่หลากหลายใหมีความกาวหนาทันสมัยสอดคลองกับบริบทและสภาพพื้นที่ของประเทศ
ไทย และตอบสนองความตองการ การบริการของทุกภาคสวน และสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียม รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนรวมดำเนินการไปสูความสำเร็จ โดยมี
องคกรกำกับดูแลที่เปนอิสระตามกฎหมายทำหนาที่กำกับดูแล

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๑๐ นโยบายบรอดแบนดแหงชาติไดกำหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน
๑๖.๑๐.๑ พัฒนาโครงขายบรอดแบนดใหครอบคลุมประชากรไมต่ำกวารอยละ ๘๐
ภายในป ๒๕๕๘ และไมต่ำกวารอยละ ๙๕ ภายในป ๒๕๖๓ โดยมีคุณภาพบริการที่ไดมาตรฐานและ
มีอัตราคาบริการที่เหมาะสม รวมทั้งใหมีบริการบรอดแบนดความเร็วสูงผานเคเบิลใยแกวนำแสง
ในเมืองที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความเร็วไมต่ำกวา 100 Mbps ภายในป ๒๕๖๓
๑๖.๑๐.๒ ประชาชนสามารถไดรับบริการผานโครงขายบรอดแบนด ทั้งในดาน
การศึกษา สาธารณสุขการเฝาระวัง และเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และบริการสาธารณะอื่น ๆ
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกันเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงสารสนเทศและความรู
๑๖.๑๐.๓ ภาคธุรกิจไทยสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากโครงขายบรอดแบนด
ไดอยางทัว่ ถึงและเทาเทียมกัน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยอยางสมดุลและตอเนื่อง รวมทั้งใหโครงขายบรอดแบนดเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
๑๖.๑๐.๔ ลดการใชพลังงานและการใชทรัพยากร โดยใชการสื่อสารหรือเขาถึง
ขอมูลรวมกันผานบริการบรอดแบนดทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งจะสงผลในการรักษา
สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน
๑๖.๑๐.๕ ลดตนทุนการใหบริการบรอดแบนดโดยรวม โดยเฉพาะดานการเชื่อมตอ
วงจรออกตางประเทศและการนำบรอดแบนดเขาถึงผูใชบริการ เพื่อใหอัตราคาใชบริการบรอดแบนด
ลดต่ำลง ประชาชนผูบริโภคโดยทั่วไปสามารถเขาถึงบริการไดแพรหลายมากยิ่งขึ้น
๑๖.๑๐.๖ เกิ ด การพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระ (Content) และโปรแกรมประยุ ก ต
(Application) ที่เปนประโยชนตอการศึกษา การสาธารณสุข การปองกันชีวิตและทรัพยสิน ศาสนา
และวัฒนธรรม การอนุรักษ สิ่งแวดลอม และการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจใหมีขีดความสามารถทางการแขงขันมากยิ่งขึ้น
๑๖.๑๐.๗ ประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจถึ ง คุ ณ ค า และความเสี่ ย งของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อาสารที่เรงตัวเร็วขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากการขยายการใชบริการ
บรอดแบนด รวมถึงมีความรูและทักษะในการใชงานบรอดแบนดอยางสรางสรรคและเกิดประโยชน
๑๖.๑๐.๘ อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนา
เกิดการขยายตัวและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑไปสูระดับสากล
๑๖.๑๐.๙ ภายใตนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ไดริเริ่มใหมีการวางแผนการปรับ
โครงสรางของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อใหสามารถลดตนทุนดานโทรคมนาคมได โดยไดทำ
MOU ร ว มกั บ ๖ บริ ษั ท ใหญ ด า นโทรคมนาคม โดยทุ ก ฝ า ยได ต กลงให มี ก ารใช ท รั พ ยากร
ดานโครงสรางพืน้ ฐานและโครงขายโทรคมนาคมรวมกัน ซึง่ จะเปนการลดการลงทุนดานโทรคมนาคม
ที่ซ้ำซอน อันจะสงผลใหประชาชนไดใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดในราคาที่ต่ำลงจากเดิม
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศได

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ มีเปาหมายใหประชาชนรอยละ
๘๐ ของประเทศสามารถใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางนอย
ที่ระดับความเร็ว 2 Mbps และ 6 Mbps ในป ๒๕๕๘

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๖.๑๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีโครงการตาง ๆ ที่สำคัญ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง
๑๖.๑๑.๑ การเพิ่มโอกาสและขยายฐานความรูสูประชาชนผานอินเทอรเน็ต
เป ด โลกความรู จ ากสารานุ ก รมวิ กิ พี เ ดี ย ภาษาอั ง กฤษจำนวน ๓.๕ ล า นบทความด ว ยการแปล
บทความทั้ ง หมดเป น ภาษาไทย ทำให เ ป น เว็ บ ไซด ฐ านความรู ภ าษาไทยขนาดใหญ ที่ สุ ด ในโลก
เพิ่มจากเดิมที่มีบทความความรูภาษาไทยเพียง ๖๓,๐๐๐ บทความ นับเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงความรูข า มพรมแดนและอุปสรรคจากการไมเขาใจภาษาอังกฤษ เปนความรวมมือ
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
โดยใชงบประมาณ ๑๐.๗ ลานบาท ทำใหประหยัดงบประมาณจากการทำโครงการตำราแหงชาติ
ประมาณ ๔๘๙ ลานบาท โดยตั้งเปาจะเพิ่มบทความในหนาเว็บภาษาไทยใหเปน ๑๐๐ ลานหนา
ภายใน ๑ ป
๑๖.๑๑.๒ การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารดวย 3G เรงรัดการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (3G) ซึ่งเปนบริการดานเสียงและขอมูลดวยความเร็วสูงในตนป ๒๕๕๔
เพื่อใหประชาชนอยางนอย ๘ ลานคน (เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีประมาณ ๒.๒๖ ลานคน) ไดใช
๑๖.๑๑.๓ โครงการถนนไรสาย : อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงสูชุมชน ภายใต
นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใหบริการ
โครงขายเปนบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน เชนเดียวกับไฟฟา ประปา และ
โทรศัพทพื้นฐาน โดยมีเปาหมายใหประชาชนรอยละ ๘๐ ของประเทศสามารถใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงอยางนอยที่ระดับความเร็ว 2 Mbps และ 6 Mbps ใชในป ๒๕๕๘ และรอยละ ๙๕ ในป
๒๕๖๓ ซึ่งจะทำใหประชาชนทุกคนทุกพื้นที่มีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงแหลงความรู
ขอมูลขาวสารรวมทั้งบริการสาธารณะตาง ๆ และใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางคุมคา สงผลตอ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น ขณะนี้ ไ ด มี ก ารนำร อ งติ ด ตั้ ง
จุดใหบริการ Internet Access Point ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ ๑๙๓ ตำบล ๑,๘๓๖ หมูบาน
โดยคิดอัตราคาบริการราคาถูกไมเกิน ๑๙๙ บาทตอเดือน ในชือ่ บริการ “Thainet TOT” ทีม่ คี วามเร็ว
สูงสุด 2 Mbps (ราคาปกติ ๕๙๐ บาท) และ 6 Mbps ราคา ๕๙๐ บาท รวมทั้งไดกำหนดแผนการ
ขยายผลสูพื้นที่หางไกลทั่วประเทศตอไป
๑๖.๑๑.๔ โครงการไปรษณี ย เ พื่ อ สิ น เชื่ อ รายย อ ย (Post Bank) เป น โครงการ
ทีต่ อ งการลดความเหลือ่ มล้ำทางสังคมใหประชาชนทีไ่ มมหี ลักประกันและไมมรี ายไดสม่ำเสมอสามารถ
เขาถึงแหลงเงินไดเพื่อดูแลและสรางเสริมสุขภาพทางดานการเงินใหกับชาวบาน และแกปญหา
หนี้นอกระบบ โดยตั้งเปาเพื่อชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน จำนวน ๕ ลานครัวเรือน ในป ๒๕๕๔
ทั้งนี้ ไดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยขอยื่นขออนุญาตฯ จากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใต“บริษัท สินเชื่อไปรษณียไทย จำกัด (สปณ.)” หรือ “THAILAND POST LOAN CO.,LTD.
(THPL)” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน ๕๐ ลานบาท
๑๖.๑๑.๕ การจั ด ทำฟอนต ม าตรฐานราชการไทย ได ผ ลั ก ดั น ให มี ก ารใช ฟ อนต
มาตรฐานราชการไทย จำนวน ๑๓ ฟอนต ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของไทยที่มีระบบปฏิบัติการ Thai OS
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ที่จะชวยลดการละเมิดลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวรของตางประเทศ และยังทำใหลดการจายคาลิขสิทธิ์
อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการใชซอฟตแวรรหัสเปดที่เปนซอฟตแวรเสรี โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือในการใชฟอนตไทย
ในระบบราชการ ทั้งนี้ จะสงเสริมใหมีการใชฟอนตมาตรฐานราชการไทยในภาคเอกชนและประชาชน
ตอไป
๑๖.๑๑.๖ การใหบริการอิเล็กทรอนิกสโดยมุงใหประชาชนเปนศูนยกลาง ไดมีการ
เร ง รั ด การจั ด ตั้ ง องค ก ารมหาชน ๒ แห ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานการทำธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Transaction) และงานการบริ ห ารจั ด การโครงสร า งพื้ น ฐานด า นรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Government) ซึ่งจะทำใหการพัฒนางานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศมีความชัดเจน
นำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ
รวมทั้งจะทำใหเกิดการบูรณาการงานของภาครัฐเพื่อตอบสนองการใหบริการประชาชน และ
ภาคธุรกิจในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ ยังไดเรงรัดการจัดทำและผลักดันการ
ออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่ดำเนินการตั้งแตป ๒๕๕๐
เชน การออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมิใชสถาบันการเงินเทานั้น
แตยังกำกับดูแลผูใหบริการ e-Payment ที่เปนภาคเอกชนทั่วไปที่ยังไมมีกฎหมายใดควบคุมดูแล
ส ง ผลต อ ความมั่ น คงทางการเงิ น และการพาณิ ช ย ความน า เชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ในระบบข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชน ตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา ไดเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวม ๘ ฉบับ และอยูระหวางการพิจารณาเสนอ
รางกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ
๑๖.๑๑.๗ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ กับกรุงเทพมหานครใน
การติดตั้งโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในจุดสำคัญตาง ๆ ไมต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ จุดทั่วกรุงเทพมหานคร
โดยใชโครงขายโทรคมนาคม ระบบเครือขายไฟเบอรออบติก ทั้งระบบ MIS ระบบ VoIP และระบบ
โทรทัศนวงจรปด โดยรวมมือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอำนวยการรักษาความความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝายผลิต และการไฟฟาสวนภูมภิ าค ภายใตการดำเนินงานของ CAT และ
TOT ซึ่งจะทำใหดำเนินการไดอยางรวดเร็วและราคาถูก ผลการดำเนินการจะทำใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มบรรยากาศที่ดีสำหรับนักทองเที่ยวทั้งไทย
และตางชาติ ในขั้นตอไปจะรุกขยายงานนี้โดยบูรณาการกับหนวยงานทองถิ่นอื่น ๆ เชน จังหวัด
ภูเก็ต เชียงใหม พัทยา เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีแผนจะรวมมือกับกระทรวงคมนาคมในการติดตั้งระบบ
GPS ในรถยนตสาธารณะเพื่อใหสามารถติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถยนตโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุบนทองถนนลงไดตามนโยบายของรัฐบาล
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖.๑๑.๘ การลดตนทุนดานโทรคมนาคม เปนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ในการสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค โดยมุงสูการปองกันและสงเสริมสุขภาพ
การลงทุนพัฒนาระบบขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทานให
สามารถเริ่ ม ดำเนิ น การ ซึ่ ง จากการสำรวจพบว า ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ต อ GDP ของประเทศไทย
อยูระหวางรอยละ ๑๗-๑๙ ซึ่งอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งอยูระหวางรอยละ ๙-๑๑
ทั้งนี้ ธนาคารโลกจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับ ๑๒ ของโลกดานประสิทธิภาพของระบบอำนวย
ความสะดวกทางการคาซึ่งมีการพัฒนาการอยางรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาที่ใชในการสงออก
จาก ๒๔ วัน เปน ๑๔ วัน ไดภายใน ๓ ป หรือลดคาใชจายในการสงสินคาสงออกและนำเขาจาก
๘๔๘ USD เปน ๖๒๕ USD ตอตูคอนเทนเนอร สะทอนถึงศักยภาพของประเทศไทยที่ยังสามารถ
ลดสัดสวนตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังไดรอยละ ๑๐
๑๖.๑๑.๙ ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในสั ง คมออนไลน การให ข อ มู ล ข า วสาร
ที่บิดเบือนรวมไปถึงขอมูลที่มีลักษณะหมิ่นเหมตอการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง จึงเรงผลักดันโครงการ
สรางลูกเสือบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Cyber Scout) เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกในการรวมมือกันสงเสริม
ปกปองใหสังคมไทย เกิดความตระหนักในการรับรูและใชงานขอมูลขาวสารบนโลกออนไลนอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค โดยสรางเครือขายอาสาสมัครออนไลนเพื่อดูแลภัยอันตรายและเฝาระวัง
ขอมูลขาวสารที่เปนภัยตอสถาบัน ตลอดจนเพื่อใหเกิดชองทางสำหรับติดตอประสานงานเครือขาย
อาสาสมัครอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนเครือขายทางสังคมออนไลนในภาคประชาชนที่จะเปนพลัง
หนุนสำคัญในการสรางสรรคสังคมในอนาคต

๑๗. การพัฒนาดานการคมนาคมขนสง และดานโลจิสติกส เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

รัฐบาลไดใหความสำคัญในการพัฒนาดานการคมนาคมขนสง และดานโลจิสติกสใหมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถรองรับการคา การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในสังคมไทย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีการดำเนินการที่
สำคัญ ดังนี้
๑๗.๑ มาตรการเพื่อลดภาระคาครองชีพของประชาชน
เพื่ อ ลดค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง โดยได ด ำเนิ น มาตรการลดค า ใช จ า ยเดิ น ทาง
รถโดยสารประจำทาง จำนวนผูใชบริการ ๓๓๕,๑๗๓,๓๒๖ คน (เฉลี่ยวันละ ๔๐๗,๗๕๓ คน)
และมาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ จำนวนผูใชบริการทั้งสิ้น ๗๗,๙๙๕,๗๑๓ คน
(เฉลี่ยวันละ ๙๔,๘๘๕ คน)

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๑๗.๒ ป ๒๕๕๓ ปแหงความปลอดภัย
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มบริการดานความปลอดภัยใหเทียบไดตาม
มาตรฐานสากล และสรางคนใหมีวินัยในการเดินทาง โดยไดดำเนินการในเชิงรุกเพื่อใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งทำใหสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงรอยละ ๔๐ ผูเสียชีวิตลดลงรอยละ ๑๔
ผูบาดเจ็บลดลงรอยละ ๓๐ และมูลคาความสูญเสียลดลง ๒,๐๐๐ ลานบาท นอกจากนี้ ไดดำเนินงาน
ตามแผน “คมนาคมปลอดภัย เทศกาลปใหม ๒๕๕๔” และแผน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทย
เปนสุข” ตามโครงการ “๒๕๕๔ ปแหงความปลอดภัย”
๑๗.๓ การสงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี
โดยการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ำเพื่อใหเปนรูปแบบ
การขนสงสินคาหลักของประเทศ โดยไดเตรียมโครงการทาเรือน้ำ
ลึ ก ปากบารา จั ง หวั ด สตู ล โครงการก อ สร า งท า เที ย บเรื อ
อเนกประสงคคลองใหญ จังหวัดตราด และโครงการกอสราง
ทาเรือเชียงแสนแหงที่ ๒ จังหวัดเชียงราย
๑๗.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการขนสงทางรถไฟ
๑๗.๔.๑ การปฏิ รู ป ระบบขนส ง ทางรถไฟ
เพื่อใหเปนการขนสงหลักของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เห็ น ชอบแผนการลงทุ น ด า น
โครงสรางพื้นฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย วงเงินลงทุนรวม ๑๙๕,๘๒๐.๕๐ ลานบาท ขณะนี้
อยูระหวางเรงรัดการดำเนินการ
๑๗.๔.๒ ริเริ่มดำเนินงานโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง โดยเปนความรวมมือกับ
จีน ใน ๕ เสนทางหลัก คือ เสนทางกรุงเทพมหานคร-หนองคาย เสนทางกรุงเทพมหานคร-ระยอง
เส น ทางกรุ ง เทพมหานคร-สุ ด ชายแดนภาคใต ข องประเทศไทย เส น ทางกรุ ง เทพมหานครอุบลราชธานี และเสนทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม ซึ่งคาดวาจะลงนามในกรอบความรวมมือ
ดังกลาวในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
๑๗.๕ การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อใหประชาชนมีระบบการขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และคุมคา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
๑๗.๕.๑ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง โดยไดเปดทดลองใหบริการตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๓ และเปดใหบริการเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
๑๗.๕.๒ โครงการรถไฟฟ า สายสี ม ว ง ช ว งบางใหญ - บางซื่ อ อยู ร ะหว า งการ
กอสราง โดยเริม่ กอสรางเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ และคาดวาจะเปดใหบริการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
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๑๗.๕.๓ โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ชวงหัวลำโพง-บางแค และชวงบางซื่อทาพระ อยูในขั้นตอน การประกวดราคา และคาดวาจะเปดใหบริการเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙
๑๗.๕.๔ โครงการรถไฟสายสีแดง มีการดำเนินการ ๒ ชวง โดยชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
อยูระหวางการกอสราง และคาดวาจะแลวเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และชวงบางซื่อ-รังสิต อยูใน
ขั้นตอนการประกวดราคา
๑๗.๕.๕ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม และชวงแบริ่งสมุทรปราการ กำหนดกอสรางเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และคาดวาจะเปดใหบริการเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙
๑๗.๕.๖ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี กำหนดกอสรางเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ และคาดวาจะเปดใหบริการเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๑๗.๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
๑๗.๖.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลาง
ธุรกิจการคาการลงทุนในระดับภูมิภาค โดยไดดำเนินการการพัฒนาเสนทางคมนาคม
ขนส ง ในแนวเหนื อ -ใต แนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก และการปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบไปใช
ในการขนสงทางรางและทางน้ำมากขึ้น (Modal Shift) รวมทั้งการพัฒนาเสนทาง
เชื่อมโยงทาเรือกับเสนทางของประเทศและภูมิภาค
๑๗.๖.๒ การเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสงระหวางประเทศ
ไดแก โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำโขง จังหวัดนครพนม โครงการกอสรางสะพาน
ขามแมน้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๑๗.๖.๓ การเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคภายใต
ความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) ดานการขนสง เพื่ออำนวย
ความสะดวกทางดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยมีการดำเนินการ คือ (๑)
การพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงโครงขายการขนสง ไดแก โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำโขง
ระหวางเชียงของ-หวยทราย โครงการกอสรางทาเรือเชียงแสน แหงที่ ๒ และยุทธศาสตรการเชื่อม
โยงโครงขายเสนทางรถไฟใน GMS (๒) การขนสงระหวางประเทศ โดยไดเปดการเดินรถระหวาง
ไทย-ลาว-เวียดนาม ดำเนินการเปดการเดินรถขนสงสินคาระหวางไทย-กัมพูชา และเตรียมการเปด
รถขนสงระหวางไทย-ลาว-จีน และ (๓) พัฒนากฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสงขาม
พรมแดน โดยเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ จำนวน ๓ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติวาดวย
การอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน รางพระราชบัญญัติวาดวยการรับขนของทางถนน
ระหวางประเทศ และรางพระราชบัญญัติวาดวยการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวาง
ประเทศ
๑๗.๖.๔ การเพิ่มศักยภาพใหขนสงทางน้ำ เพื่อใหเปนรูปแบบการขนสงสินคาหลัก
ของประเทศ โดยไดดำเนินโครงการทาเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกอสรางทาเทียบเรือ
อเนกประสงคคลองใหญ จังหวัดตราด และโครงการกอสรางทาเรือเชียงแสนแหงที่ ๒ จังหวัด
เชียงราย
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๑๗.๖.๕ การพัฒนาการขนสงทางอากาศ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ
๒๕๕๔-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารจากเดิม ๔๕ ลานคน
ตอป เปน ๖๐ ลานคนตอป และอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกในการพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง และแนวทางการบริหารทาอากาศยานใน
ภูมิภาค ๒๘ แหง
๑๗.๗ การพัฒนาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม
รัฐบาลไดใหความสำคัญกับเรื่องระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรม
โดยสนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ภ ายในองค ก รของอุ ต สาหกรรม
โดยการใหคำปรึกษาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงลึกแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก (๑) อุตสาหกรรม
เหมืองแร (๒) อุตสาหกรรมโรงแตงแร (๓) อุตสาหกรรมโรงโมบดหรือยอยหิน (๔) อุตสาหกรรม
โรงประกอบโลหกรรม (๕) อุตสาหกรรมเซรามิก (๖) อุตสาหกรรม อาหาร (๗) อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและพลาสติก (๘) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (๙) อุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต และ (๑๐) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๕ ราย และคิดเปน
มูลคาในการลดตนทุนโลจิสติกสและการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสประมาณ ๒๘๓ ลานบาท
นอกจากนั้นไดสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต โดยสงเสริมใหผูประกอบการเขารวมการใชซอฟตแวรตามมาตรฐาน
ของภาษา XML ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลในหวงโซอุปทานและการลดสินคาคงคลังในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต จำนวน ๓๒ ราย
ซึ่งสามารถลดตนทุนการทำธุรกรรมไดมากกวา ๑๘ ลานบาทตอป
นอกจากนี้ ยั งไดพัฒ นาขีด ความสามารถด า นโลจิ ส ติ ก ส (Logistics Capacity
Building) ดวยการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกส (Logistics Performance
Indicator: LPI) เพื่อเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเปรียบเทียบ (Benchmarking) ประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกสของสถานประกอบการ จำนวน ๒๗ ตัวชี้วัด ตามกิจกรรมดานโลจิสติกส
ใน ๓ มิติ ไดแก มิติดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเชื่อถือ โดยไดนำรองจัดทำตัวชี้วัด และ
จัดเก็บขอมูลจากสถานประกอบการชั้นนำ (Best in Class) ใน ๕ กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย
(๑) อุตสาหกรรมอาหาร (๒) อุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลาสติก (๓) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (๔) อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และ (๕) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
คิ ด เป น จำนวนผู ป ระกอบการ ๒๐๐ ราย และได เ ลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ สู ง สุ ด
๙ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด เพื่อใหเปนเกณฑเทียบวัดสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกสอยางตอเนื่อง
สำหรับในดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส ไดจัดใหมีการฝกอบรม
ตามโครงการสร า งนั ก จั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละซั พ พลายเชนมื อ อาชี พ โดยอ า งอิ ง หลั ก สู ต รจาก
ตางประเทศที่เปนสากลและไดรับความนิยมสูงสุดของสถาบัน APICS (American Production
and Inventory Control Society, The Association for Operations Management) ไดแก
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับตน Certified Production and Inventory
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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Management (CPIM) จำนวน ๑ หลักสูตร ๒ รุน และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย
เชนระดับสูง Certified Supply Chain Professional (CSCP) จำนวน ๑ หลักสูตร ๑ รุน โดยมี
ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรระดับตน จำนวน ๔๔ คน และหลักสูตรระดับสูง จำนวน ๒๗ คน
รวมทั้งจัดการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน โดยการจัดบรรยายพิเศษ ฝกอบรม สัมมนา
และดูงาน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๑ คน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผานมาอีกดวย
๑๗.๘ มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวาง
ประเทศ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ มาตรการสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยกลางการจัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวางประเทศ (International Procurement
Center: IPC) ดังนี้
๑๗.๘.๑ ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ ๑๕ สำหรับกำไรสุทธิใหแก
ศูนยกลางการจัดหาสินคาฯ เปนเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน สำหรับรายไดดังตอไปนี้
๑๗.๗.๑.๑ รายได จ ากการซื้ อ และขายสิ น ค า นอกประเทศไทยให แ ก
วิสาหกิจในเครือที่ตั้งในตางประเทศ โดยสินคาดังกลาวมิไดถูกนำเขามาในประเทศไทย (Out-Out
Transaction)
๑๗.๗.๑.๒ รายไดจากการขายวัตถุดิบและชิ้นสวนใหแกวิสาหกิจในเครือ
ประเภทโรงงานผลิตที่ตั้งอยูนอกประเทศไทย (In-Out Transaction)
๑๗.๘.๒ ลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับคนตางดาวซึ่งเปนผูบริหารหรือ
ผูเชี่ยวชาญระดับสูงเหลือรอยละ ๑๕ เปนจำนวนไมเกิน ๓ คน เปนเวลา ๕ ปตอเนื่องกัน สำหรับเงิน
ไดจากการจางแรงงานที่คนตางดาวไดรับจากการทำงานในศูนยกลางการจัดหาสินคาฯ รวมทั้งใหมี
การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับเงินไดจากการจางแรงงานที่คนตางดาวนั้นถูกสงไป
ทำงานในตางประเทศ ซึ่งการที่จะไดรับสิทธิประโยชนภาษีของคนตางดาวนี้ ศูนยกลางการจัดหา
สินคาฯ จะตองมีรายไดจากธุรกรรมที่ไดสิทธิประโยชนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของรายไดที่ได
สิทธิประโยชนรวมกับรายไดจากการขายวัตถุดิบและชิ้นสวนใหแกวิสาหกิจในเครือเพื่อการผลิต
ในประเทศ
๑๗.๙ แผนการกอสรางศูนยการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ อนุมัติใหกรมธนารักษดำเนิน
การตามโครงการกอสรางศูนยการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ใหแลวเสร็จ
ภายในป ๒๕๕๗ ตามแผนปฏิบัติงาน ไดแก (๑) จางศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (๒)
จางที่ปรึกษาบริหารและศึกษาดานธุรกิจ (๓) จางออกแบบและควบคุมงานกอสราง และ (๔)
ประกวดราคาหาผูรับเหมากอสราง ทั้งนี้ กรมธนารักษ ไดจัดจางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แลว โดยมีกำหนดแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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การจัดงาน SME ไทยเขมแข็ง ๒๐๑๐ ทำใหเกิดยอดขายสินคาในงาน
จำนวน ๘๘.๐๕ ลานบาท เกิดการจับคูธุรกิจ จำนวน ๑,๔๙๘ คู และมีมูลคา
การซื้อขายจากการจับคูธุรกิจทางการคา ๓,๖๘๖.๕๖ ลานบาท

๑๘. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs
(โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕)

แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ

๑๘.๑ กิจกรรมการสงเสริมการขยายตลาดทางการคาและจับคูธุรกิจเชิงสรางสรรค
(Creative Business Matching) ภายใตชื่อ “งาน SME ไทยเขมแข็ง ๒๐๑๐” โดยการจัด
กิจกรรมการขยายตลาดทางการคาและจับคูธุรกิจเชิงสรางสรรค (Creative Business Matching)
เพื่อสงเสริมศักยภาพ และสรางเสริมขีดความสามารถทางการคา รวมทั้งการขยายตลาดและฐาน
การคาในระดับประเทศ เพื่อนำไปสูการซื้อขายสินคาอยางเปนรูปธรรมใหกับผูประกอบการ SMEs
นอกจากนี้ ยั ง มีก ารให ค ำปรึ ก ษาให กับ ผู ป ระกอบการ SMEs การอบรมสั ม มนา และเน น การ
สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในกลุมเศรษฐกิจสรางสรรค ๔ กลุม ดังนี้ (๑) มรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ (๒) ศิ ล ปะ (Arts) (๓) สื่ อ (Media) และ (๔) งานสร า งสรรค แ ละออกแบบ
(Functional Creation)
การจัดงาน SME ไทยเขมแข็ง ๒๐๑๐ เปนการจัด
งานทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ ครั้งทั่วประเทศ แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ทำใหเกิดยอด
ขายสินคาในงาน จำนวน ๘๘.๐๕ ลานบาท เกิดการจับคูธุรกิจ
จำนวน ๑,๔๙๘ คู และมีมูลคาการซื้อขายจากการจับคูธุรกิจ
ทางการค า ๓,๖๘๖.๕๖ ล า นบาท ผู เข า ร ว มงานจำนวน
๑๐๗,๙๐๙ ราย ผูเขาอบรมสัมมนา จำนวน ๗,๔๗๔ ราย ผูเขา
รั บ คำปรึ ก ษา จำนวน ๑,๐๙๗ รายการ การจั ด งานดั ง กล า ว
สามารถช ว ยให ผู ป ระกอบการ SMEs ได มี โ อกาสขยายตลาด
ทางการคาและจับคูธุรกิจเชิงสรางสรรค (Creative Business Matching) อันเปนการสงเสริม
ศักยภาพ สรางเสริมขีดความสามารถทางการคา เกิดการขยายตลาดและฐานการคาในระดับ
ประเทศ เพื่อนำไปสูการซื้อขายสินคาอยางเปนรูปธรรม รวมถึงทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
เกิดการกระจายรายได สรางความเจริญสูทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด และทุกภูมิภาคของประเทศตอไป
๑๘.๒ กิจกรรมการสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการ SMEs เปนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการ SMEs บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคใหเกิดคุณคาในสาขาธุรกิจ
การผลิตและบริการ ตลอดจนสรางปจจัยเอื้อตอการเติบโตของผูประกอบการ SMEs บนพื้นฐานของ
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร า งสรรค และเสริ ม สร า งโอกาสทางการตลาดของธุ ร กิ จ และบริ ก าร
เชิงสรางสรรค ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าคอาเซียน และตลาดสงออกทัว่ ไป โดยมีกลุม เปาหมาย
ใน ๔ กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ไดแก กลุมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กลุมศิลปะ กลุมสื่อ
กลุมงานสรางสรรคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกกลุมผลิตภัณฑ และพัฒนาเพิ่ม
มูลคาสินคาและบริการใหกับผูประกอบการ โดยมีสินคาและบริการที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นดวยเอกลักษณ
และภูมปิ ญ ญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม จำนวน ๑๑๔ ผลิตภัณฑ และคาดวา
จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการในตลาดไมต่ำกวา ๒๐๐ ลานบาท นอกจากนี้
มีผูประกอบการเขารับการอบรมสัมมนาในเรื่องการนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมาปรับใชใน
การพัฒนาสินคาและบริการจำนวน ๑,๑๖๐ ราย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๘.๓ กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ รัฐบาลโดย
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ จำนวน ๒๒
ผลิตภัณฑ จาก ๑๐๕ ผลิตภัณฑ เพื่อนำมาพัฒนา จำนวน ๑๙ สาขา เชน แผนกชางเครื่องเรือนไม
แผนกชางเครื่องเคลือบดินเผา แผนกชางประติมากรรม เปนตน และนำมาวิเคราะหและวางแผน
กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ตั้ ง แต วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต การออกแบบ
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย และจัดทำผลิตภัณฑตนแบบ รวมทั้งมีการจัดอบรมใหกับ ผูประกอบการ
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรครวมทัง้ สิน้ ๔ รุน มีผปู ระกอบการไดรบั การอบรม จำนวน ๙๙๔ ราย
นอกจากนี้ยังไดดำเนินการทำเว็บไซต www.Bangsaiarts.com และแค็ตตาล็อก และโปสเตอร
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และจัดทำผลิตภัณฑตนแบบ
๑๘.๔ กิจกรรมจัดทำฐานขอมูลดานนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรม ในพืน้ ทีต่ า ง ๆ
ของประเทศไทยในรูปแบบ Story Bank ที่ครอบคลุมถึงประวัติความเปนมา รายละเอียดสำคัญ
เกี่ยวกับจุดเดน เอกลักษณ และลักษณะพิเศษของสินทรัพยทางวัฒนธรรมเหลานั้น เพื่อนำฐาน
ขอมูลดังกลาวมาเผยแพรใหกับผูประกอบการ SMEs ของประเทศไดใชเปนขอมูลอางอิงและเปนตน
แบบความคิ ด สร า งสรรค เ พื่ อ ประยุ ก ต ใช ใ นการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า และบริ ก ารของตน
โดยอาศัยมูลฐานจากความเปนสินทรัพยทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาติ โดยคัดเลือกแหลง
สินทรัพยทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคละ ๕ แหลง พรอมทั้งจัดทำแผนที่ทาง
วัฒนธรรม และนวัตกรรมของแตละภูมิภาค และจัดทำเปนฐานขอมูล Cultural Mapping ๑ ฐาน
ขอมูลใชในการสงเสริมผูประกอบการ SMEs จำนวน ๒๐ สินทรัพยทางวัฒนธรรม ตัวอยางเชน
การนำวัฒนธรรมการละเลนผีตาโขน ไปประยุกตใชกับการพัฒนาสินคาและบริการ SMEs นอกจาก
นี้ ไ ด เ ผยแพร ผ ลการศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล ด า นสิ น ทรั พ ย ท างวั ฒ นธรรมทั่ ว ประเทศไทย โดยมี
ผูประกอบการ SMEs ไดรับความรู และใชขอมูล Innovation & Cultural Mapping จำนวน
๑,๕๘๙ ราย

๑๙. สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง

๑๙.๑ จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา โดยจัดอบรมและสัมมนา
ใหความรู ดานบริหารจัดการและการตลาดใหแกผูประกอบการโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ อบรม
ผานระบบดาวเทียมและสื่อออนไลนระบบ e-Learning รวมทั้งอบรมเตรียมความพรอมรองรับการ
รวมกลุ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น สร า งทั ก ษะและ Coaching การจั ด ทำแผนธุ ร กิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีเปาหมายการดำเนินการจำนวน ๗,๐๕๘ รายป
๒๕๕๓ สามารถดำเนินการได ๑๙,๕๘๕ ราย เทียบกับป ๒๕๕๒ ที่พัฒนาผูประกอบการรวม
๙,๒๔๗ ราย เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑๑.๘๐
๑๙.๒ จำนวนธุ ร กิ จ เป า หมายที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาให มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยดำเนิ น การพั ฒ นาให ธุ ร กิ จ เป า หมายมี ก ารบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ ม าตรฐาน
โดยธุรกิจตองไดรับการพัฒนาเขาสูระบบทางทะเบียนธุรกิจหรือภาษีอากร หรือจดทะเบียนของทาง

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ราชการมีการปฏิบัติตามคูมือในการดำเนินธุรกิจ และมีการจัดทำบัญชี ซึ่งในป ๒๕๕๓ สามารถ
ดำเนินการได ๓,๕๘๒ ราย
๑๙.๓ ส ง เสริ ม ด า นนโยบายเศรษฐกิ จ สร า งสรรค เชิ ง พาณิ ช ย โดยดำเนิ น งานภายใต
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติและคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรม
เศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ เชน จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ (Thailand
International Creative Economy Forum: TICEF) โดยความรวมมือจากหลายภาคสวน อาทิ
WIPO UNDP และ UNCTD รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง Creative Academy โดยร ว มมื อ กั บ ๑๔๖
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาองคความรูแ ละศูนยบม เพาะผูป ระกอบการ รวมถึง
เปนศูนยมาตรฐานเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้ง ผลักดันโครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค
เปนการนำภูมิปญญาทองถิ่นไทยมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งกระตุนเศรษฐกิจ กอใหเกิด
การสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน โดยจะพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพเปนเมืองเศรษฐกิจ
สร า งสรรค ทั่ ว ประเทศ และคั ด เลื อ กเป น เมื อ งต น แบบเศรษฐกิ จ สร า งสรรค ซึ่ ง จะคั ด เลื อ ก
๑๐ จังหวัด เปนตัวอยางและแนวทางในการพัฒนาสินคาและบริการตอไป
๑๙.๔ สนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ องคกรหลักของภาคเอกชนในนามของคณะกรรมการรวมภาค
เอกชน ๓ สถาบัน (ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย) และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง ภายใตกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
ที่ ส ำคั ญ เช น คณะกรรมการร ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก ไขป ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (กพบ.) คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การขนส ง สิ น ค า และบริ ก ารของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กศส.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (กพข.) ซึ่งทั้ง ๔ สถาบันหลักของภาคเอกชนดังกลาว เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคม
ผูประกอบการธุรกิจ ชมรม บริษัท นิติบุคคล เปนตน ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความเขมแข็งและความนาเชื่อถือของสถาบันภาคเอกชนหลักดังกลาวที่สามารถเปนตัวแทน
ของผูประกอบการในการรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมกับภาครัฐ และในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดเห็นชอบ
ให ผู แ ทนของสภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย ซึ่ ง เป น องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย มีสมาชิกเปนนิติบุคคลที่สำคัญ เชน สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย สมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหองคกรภาคเอกชนเขามา
มีบทบาทและมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยาง
ใกลชิดและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ในช ว งที่ ผ า นมา สถาบั น หลั ก ของภาคเอกชนได น ำเสนอประเด็ น ป ญ หาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหรัฐบาลแกไขและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ
เชน แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ มาตรการฟนฟูดานการทองเที่ยว
และการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตป ญ หา
ทางการเมืองภายในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอยางยัง่ ยืน (Eco-Industrial
Town) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง การแกไขปญหาของอุตสาหกรรมแปรรูป
ไมยางพารา แนวทางการยกเลิกอัตราการนำเงินเขากองทุนออยและน้ำตาลทราย การพิจารณา
ปรับลดคาอนุรักษน้ำบาดาล แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงระบบรางและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง มาตรการเรงดวนและมาตรการเสริมเพื่อสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพในประเทศไทย แนวทางแกไขปญหาการนำเขาสินคาวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ การแกไขปญหาการใชระบบจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) แนวทางแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย นโยบายและ
มาตรการนำเขาวัตถุดิบอาหารสัตว การเรงรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)
ของประเทศไทย แนวทางความรวมมือเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและ
พื้นที่ใกลเคียง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องการทำสัญญา
ระหวางรัฐกับเอกชน (อนุญาโตตุลาการ) แนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
และการสนับสนุนผลการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สูสากล”จากผลการ
ดำเนินงานขององคกรภาคเอกชนในการทำงานรวมกับภาครัฐบาลในชวงดังกลาว ไดสงผลตอความ
เชื่อมั่นของสมาชิกในแตละสถาบัน ทำใหยอดจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตาราง
ขางลาง
ตารางแสดงจำนวนสมาชิกขององคกรหลักภาคเอกชน
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
สถาบัน
หอการคาไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (บริษัท)
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(สมาคม)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๓,๕๔๓
๖,๖๖๒
๕๕

จำนวนสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓,๕๘๗
๓,๖๒๑
๖,๗๘๐
๗,๔๓๒
๕๙
๖๒

พ.ศ. ๒๕๕๓
๓,๗๖๓
๗,๗๒๙
๖๘

ที่มา : หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปรับฟงผลการ
สัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๘ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน
จัดโดยหอการคาไทย ซึ่งในการสัมมนาดังกลาวไดจัดขึ้นภายใตแนวคิด “กาวไปขางหนาอยางผูนำ”
มีการระดมความเห็นจากผูเขารวมการสัมมนาที่เปนผูแทนหอการคาจังหวัด ๗๖ จังหวัด และผูแทน
หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและภูมิภาค ใน ๓ เรื่องหลัก ไดแก (๑) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ :
กุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (๒) ลดความเหลื่อมล้ำ : เพิ่มภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ และ
(๓) มุง ขจัดคอรรปั ชัน : เพือ่ การพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน โดยนายกรัฐมนตรีไดรบั ขอเสนอของภาคเอกชน
เพื่อมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการและจะมีการติดตามผลอยางเปนระบบ
ซึ่งนับเปนกระบวนการทำงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่เปนรูปธรรม

๒๐. การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

๒๐.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
๒๐.๑.๑ ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลคาตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยการกอสรางโรงงานยางแทง STR 20 พรอมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณขนาดกำลังผลิต
๒๐,๐๐๐ ตันตอป รวมทั้งสำนักงาน บานพัก โรงผสมปุย บอเก็บน้ำ บอบำบัดน้ำเสีย พรอมครุภัณฑ
จำเปน ๓ แหง และสรางศูนยรับซื้อผลผลิตยางพาราและจำหนายปจจัยการผลิตพรอมอุปกรณ
จำเปน จำนวน ๖ ศูนย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๗๕.๘ ลานบาท
๒๐.๑.๒ พั ฒ นาความรู ข องสมาชิ ก กลุ ม แม บ า นเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ให ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ
ดานอาหารใหไดรบั การตรวจประเมินและผานการรับรองจากสถาบันมาตรฐานฮาลาล โดยมีเปาหมาย
การดำเนินงาน จำนวน ๒๔,๒๕๐ ราย ขณะนี้อยูในระหวางการชี้แจงโครงการและคัดเลือกพื้นที่
ดำเนินการ
๒๐.๑.๓ สงเสริมการอบรมฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานในชุมชนประมง
โดยจั ด อบรมฝ ก ฝนอาชี พ เสริ ม ให แ ก ก ลุ ม แม บ า นชุ ม ชนประมงในหลั ก สู ต รการแปรรู ป สั ต ว น้ ำ
เพื่อการจำหนาย มีรายการอาหารที่สอนการแปรรูปจำนวน ๓ ชนิด ซึ่งไดใหความรูดานการแปรรูป
สัตวน้ำใหถูกหลักอาหาร สะอาด ปลอดภัย ไดคุณคาและคุณภาพเพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มรายไดและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๒๐.๑.๔ ผลิตโอริงจัดฟนที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซดที่ใชในงานทันตกรรม
จั ด ฟ น เพื่ อ ทดแทนการนำเข า มาจากต า งประเทศสามารถคั ด เลื อ กสู ต รการผลิ ต ได ๔ สู ต ร
มีคณ
ุ สมบัตกิ ารเขากันไดทางชีวภาพกับเนือ้ เหงือกของมนุษยไดดี รวมทัง้ ไดนำน้ำมันงามาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสบูเหลว โลชัน และน้ำมันนวด
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๒๐.๑.๕ สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษไหมเหลือทิ้ง โดยการผลิตเปนผงไหม ใชเปน
สวนผสมในเครื่องสำอาง เตรียมตอยอดเปนอาหารเสริมและยาที่มีฤทธิ์ชวยฟนฟูความจำ รักษา
อาการเสนเลือดในสมอง เนื่องจากผงไหมมีคุณสมบัติเดนในการใหความชุมชื้น ลดการอักเสบ
มีโปรตีนสูง และกรดอะมิโนมากถึง ๑๘ ชนิด
๒๐.๑.๖ ลงนามความรวมมือกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ศึกษา
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเสริมสุขภาพดานความจำจากผลหมอนพบวา หากนำผลหมอนสุกไปอบแหง
แลวบดเปนผงใสแคปซูลมารับประทาน จะชวยปองกันรักษาโรคสมองเสื่อม ความจำบกพรอง
อาการหลงลืมได นอกจากนี้ สามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นไดอีกหลายชนิด อาทิ ลูกอม
หมอน เยลลีหมอน โยเกิรตผลหมอน หรือน้ำพริกผลหมอน เปนตน
๒๐.๒ สงเสริมชนิดของผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร
๒๐.๒.๑ สหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพที่ไดรับการสงเสริมดานการตลาด
สนับสนุนดานการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การปรับปรุงโรงเรือน การพัฒนา
กระบวนการผลิตใหผานเกณฑมาตรฐาน (อย. และสินคามาตรฐานสหกรณ (สมส.)) จำนวน ๑๐๕ แหง
๒๐.๒.๒ การสงเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพ เชน การออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑ การสนับสนุนเงินอุดหนุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ
แตละชนิดใหตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและตลาดผูบริโภค และการอบรมใหความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จำนวน ๖๓๒ แหง
๒๐.๓ สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
๒๐.๓.๑ สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ไดสงเสริมสนับสนุน
การนำออย น้ำตาลทราย และผลพลอยไดไปใชประโยชนใหคุมคา นอกเหนือจากการใชออยในการ
ผลิตน้ำตาลทรายเพื่อเปนอาหารเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการใชออยและน้ำตาลทราย
โดยสนับสนุนการใชกากออยเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา ใบออยใชเปนปุยพืชสดในการ
บำรุงดินและเปนอาหารสัตว กากน้ำตาลใชในการผลิตเอทานอลเปนพลังงานทดแทน สวนน้ำตาล
ทรายใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องอื่นไดหลากหลาย เชน กรดแลคติก พลาสติก
ยอยสลายได และผลิตภัณฑชีวเคมีที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยมีผลการดำเนินการดังนี้
๒๐.๓.๑.๑ การสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิตสินคาสงออกที่ใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบ โดยอนุญาต
ใหผูประกอบการผลิตสินคาสงออกที่ใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบ
สามารถซื้อน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว โควตา ค.
ไปใชในการผลิตได เชน การผลิตกรดแลคติค สารแลคไทดทใี่ ชเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพผงชูรส และอุตสาหกรรม
เครื่ อ งดื่ ม และอาหารแปรรู ป เพื่ อ ส ง ออก เป น ต น โดยมี ก าร
ใช น้ ำ ตาลทรายรวมกว า ๐.๕ ล า นตั น ก อ ให เ กิ ด การลงทุ น
ในประเทศ และสรางรายไดเขาประเทศปละหลายแสนลานบาท
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๒๐.๓.๑.๒ การผลิตเอทานอลจากออย
กากน้ำตาล และกากออย : สงเสริมใหมีการใชกากน้ำตาลเพื่อ
ผลิตเอทานอล โดยในป ๒๕๕๒ มีการผลิตเอทานอลประมาณ
๔๐๐ ลานลิตร มูลคาประมาณ ๙,๒๐๐ ลานบาท และป ๒๕๕๓
มี ผ ลผลิตเอทานอลประมาณ ๔๗๐ ลานลิ ต ร มู ล ค า ประมาณ
๑๐,๙๐๐ ล า นบาท นอกจากนี้ ได ท ำการศึ ก ษาวิ จั ย ร ว มกั บ
องค ก าร NEDO ของญี่ ปุ น ในการจั ด ตั้ ง โรงงานต น แบบผลิ ต
เอทานอล เป น เชื้ อ เพลิ ง จากวั ต ถุ ดิ บ กากน้ ำ ตาลและกากอ อ ย
กำลังการผลิต ๑๒๐,๐๐๐ ลิตรตอวัน
๒๐.๓.๑.๓ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ชี ว เคมี แ ละสร า งความหลากหลาย
ในผลิตภัณฑน้ำตาลทราย : โดยทำการศึกษาวิจัยการผลิตพลาสติกชีวภาพจากชานออยรวมกับ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ โดยศึ ก ษาเทคโนโลยี ผ สม Polylactic Acid
กับใยชานออย ขึ้นรูปชิ้นงานเปนภาชนะพลาสติกชีวภาพยอยสลายได และเผยแพรเทคโนโลยีแก
ผูประกอบการและภาคสาธารณะ เพือ่ สงเสริมใหเกิดการลงทุนในอนาคต และสงเสริมใหโรงงานผลิต
น้ำตาลทรายชนิดพิเศษหลากหลายชนิดสนองความตองการของตลาด เชน น้ำตาลละลายไวไซรัป
กลิน่ รสตาง ๆ น้ำตาลกรวดผสมสมุนไพร น้ำตาลอินทรีย และอืน่ ๆ ปจจุบนั มีโรงงานจำนวน ๑๓ โรงงาน
ที่ดำเนินการผลิตและวางจำหนายในตลาดแลว และเปนที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
๒๐.๓.๑.๔ การผลิตพลังงานไฟฟา : โดยสงเสริมใหโรงงานน้ำตาลทราย
ใชกากออยเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟา ซึ่งภาคอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายสามารถผลิต
ไฟฟา เพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายและจำหนายแกการไฟฟาสวนภูมิภาคไดที่ระดับ
250,000,000 KWhr คิดเปนมูลคาประมาณปละ ๖๕๐ ลานบาท
๒๐.๓.๒ โครงการเสริ ม สร า งมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ แก อุ ต สาหกรรมอาหารไทย
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสำคัญในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกอุตสาหกรรมอาหารของไทย
อันจะเปนการเชื่อมโยงไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงการมีมาตรฐานและ
สุ ข อนามั ย แก ผู บ ริ โ ภคภายในประเทศ จึ ง ได ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ทำแผนแม บ ท
อุ ต สาหกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ใหนำแผนแมบทดังกลาวเปนกรอบแนวทางสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ และคณะกรรมการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห ง ชาติ (กอช.) ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
โดยได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต แ ผนแม บ ทอุ ต สาหกรรมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ ขณะนี้
อยูร ะหวางนำเสนอตอคณะกรรมการอาหารแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
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๑. การนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในองคกรภาครัฐควรให
ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานและการประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐ โดยการกำหนดตัวชี้วัดดานประสิทธิผลขององคกร ตองปรับใหสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวัดจากความสามารถในการประหยัดงบประมาณภาครัฐแทน
การวัดจากผลสำเร็จการเบิกจายงบประมาณในแตละป ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงใหความสำคัญ
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยพยายามสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางตอเนื่อง
๒. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ สาขาการศึกษาในหลายกิจกรรม
เปนการดำเนินงานระยะสั้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รวมถึงการจัดหาระบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการปจจัยสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเมื่อแผนปฏิบัติการฯ สิ้นสุดลง จำเปนตองมี
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอรองรับโครงการในระยะตอไป
๓. โครงการประกันรายไดเกษตรกร ยังมีปญหาที่เปนอุปสรรคที่รัฐบาลตองเรงแกไข เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรและประหยัดคาใชจายภาครัฐ ควรดำเนินการดังนี้ (๑) การปรับ
โครงสรางการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่ใหผลตอบแทนสูง เพื่อเปน
ทางเลือกในการสรางรายไดใหกับเกษตรกร (๒) การจัดทำระบบการประกันภัยพืชผลที่ไดรับความ
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ (๓) การกำหนดยุทธศาสตรการระบายสินคาที่อยูในมือของ
รัฐบาลใหเหมาะสมกับฤดูการผลิตและตลาด
๔. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทยยังอยูในระดับต่ำและกระจาย
ไมทั่วถึง อีกทั้งพบวาประชาชนบางสวนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมเหมาะสม
โดยเนนเพื่อความบันเทิงคอนขางสูงโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน และการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร ทำใหการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ในอนาคตจะตองคำนึงถึงตัวแปรเหลานี้เชนกัน การสนับสนุนใหประชาชนรูจักคิดและสรางภูมิคุมกัน
จากสื่อที่หลากหลายที่มีในอินเทอรเน็ตนาจะเปนประโยชนมากกวาการปดกั้นการเขาถึงเทคโนโลยี
หรือขอมูลตาง ๆ นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมทั้งการสรางความตระหนักถึง
ความสำคัญของการใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทันก็เปนสิ่งที่
จำเปนอยางยิ่ง
๕. การผลักดันการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ 3G ซึ่งจะตองมีการแกไขสัญญา
สัมปทานที่ผูกพันอยูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและชวยลดความสับสนเกี่ยวกับกติกาตาง ๆ
ในสั ญ ญาแก ผู ใ ห บ ริ ก าร ส ว นป ญ หาของ บริ ษั ท ที โ อที จำกั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ในเรื่องการแปร
สัญญาสัมปทาน รวมทัง้ การออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ในเรือ่ งนีน้ ายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอใหมขี อ สรุปทีช่ ดั เจนภายใน ๖ เดือน ซึง่ อยูร ะหวาง
พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมตอไป
๖. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม ลาชากวาระยะเวลา
ที่กำหนดไวเดิม เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการเคลื่อนยายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน
การจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนยซอมบำรุง อูจอดและการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟา สะพานลอย
เปนตน และการวางระบบการจราจรและการใหบริการประชาชน รวมทั้งการกำหนดหนวยงาน
รับผิดชอบหลังจากโครงการแลวเสร็จ
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๗. ปญหาในการดำเนินการดานพลังงาน ไดแก (๑) การคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาจาก
ประชาชน (๒) พลังงานลมที่สวนใหญตั้งอยูในเขตปาสงวน สปก. และปาตนน้ำ (๓) พลังงานจาก
ขยะเทศบาลผูเปนเจาของขาดความพรอมดานงบประมาณที่จะดำเนินการ (๔) ขาดการเตรียม
ความพรอมที่ดี เพื่อรองรับการใชกฎหมายดานการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน และการบริหาร
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม (๕) กลไกการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟาประหยัดพลังงานขององคกรที่เกี่ยวของเปนไปดวยความลาชาเนื่องจากงาน Over Load และ
(๖) จำนวน DOE ในโลกมี น อ ย (เพี ย ง ๒๗ องค ก ร) ทำให ก ระบวนการ Certify Emission
Reduction ลาชา
๘. ปญหาดานแรงงาน ประกอบดวย (๑) การพัฒนาทักษะฝมือเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
การแขงขันยังมีขอจำกัดในเรื่องการไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการฝกและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรฝกอบรม ทำใหการพัฒนาฝมือแรงงานทำไดไมครอบคลุมและทั่วถึง (๒) ความ
ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานกับคุณสมบัติของผูสมัครงาน ทำใหผูสมัครงานไมได
งานทำ ถึงแมจะมีตำแหนงงานวางรองรับอยูเปนจำนวนมาก (๓) การใหบริการแนะแนวอาชีพ
ผูใ ชบริการมีความตองการใหมกี ารจัดกิจกรรมสาธิตการปฏิบตั เิ พิม่ เติมจากหลักสูตรเดิม ใหจดั หาตลาด
ในการจำหนายสินคาใหมีการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ และใหเพิ่มระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ (๔) ปญหาการจางงานของสถานประกอบกิจการโดยยึดตามอัตราคาจางขั้นต่ำ
โดยไม พิ จ ารณาค า จ า งตามมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน (๕) ป ญ หาข อ เรี ย กร อ งและการชุ ม นุ ม ของ
ผูใชแรงงาน ซึ่งมักจะใชการชุมนุมเรียกรองเปนขอตอรองโดยไมไดใชการเจรจา และขอเรียกรอง
มักเกินไปจากสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับตามกฎหมาย และ (๖) การใหความคุมครองแรงงานนอก
ระบบ โดยการประชาสัมพันธใหเขาสูระบบการประกันสังคม ยังไมไดรับการตอบสนองจากแรงงาน
นอกระบบเทาที่ควร เนื่องจากยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสูระบบประกันสังคม
๙. ปญหาอุปสรรคในดานการแขงขันทางการคาและการลงทุนของธุรกิจ ไดแก (๑) ระดับ
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายการแข ง ขั น ทางการค า ของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
มีความแตกตางกัน รวมถึงสมาคมการคาตาง ๆ ไมใหความสนใจเกีย่ วกับกฎหมายการแขงขันทางการคา
จึงไมทราบวาประเพณีการปฏิบัติทางการคาที่ดำเนินอยูตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันอาจเปนพฤติกรรม
ทางการคาที่เขาขายผิดกฎหมายการแขงขันทางการคาหรือบางรายถูกเอารัดเอาเปรียบทางการคา
อยางไมเปนธรรม (๒) ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสไมกลาแสดงตนเปนพยานบุคคล และไมให
ความรวมมือเทาที่ควรในการใหขอมูล และ (๓) หนวยราชการ และสมาคมการคาตาง ๆ บางสวน
ยังไมเขาใจกฎหมายการแขงขันทางการคาและการลงทุนที่ดีพอ ซึ่งอาจมีการออกกฎระเบียบบางอยาง
ที่เปนการขัดตอกฎหมายการแขงขันทางการคาและการลงทุน จำเปนตองปรับปรุงกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เปนปญหาอุปสรรคใหเอื้อตอการจูงใจดานการคาและการลงทุนโดยใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวม
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