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๑.๑ สถานการณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔–
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
การบริหารงานของรัฐบาลในปีทหี่ นึง่ ต้องเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งและผลกระทบต่าง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก ซึง่ เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะเข้ามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะวิกฤตอุทกภัยในปลายปี ๒๕๕๔ และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในช่วงกลางปี ๒๕๕๕ ซึง่ มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก
และท�ำให้แนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศปีที่หนึ่ง ต้องด�ำเนินมาตรการกระตุ้นการขยายตัว
ของอุปสงค์ในประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และข้อจ�ำกัดของภาคการผลิต
ที่เกิดจากภาวะน�้ำท่วม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยได้เร่งด�ำเนินนโยบายหลัก ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านกระบวนการปรองดอง เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดองให้ประเทศ (๒) ด้านการบริหาร
เศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่ ได้เน้นใน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ การเพิม่ รายได้ การลดรายจ่าย และการขยายโอกาส
(๓) ด้านการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการฟืน้ ฟูผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย การเร่งสร้างระบบป้องกันอุทกภัย และการบริหาร
จัดการน�้ำในระยะยาว (๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ
ในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ระบบประกันสุขภาพ
การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพา (แท็ บ เล็ ต )
ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ (๕) ด้านการบริหารประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง
		 ผลจากการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ควบคูก่ บั การฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในภาพรวม
ปีที่หนึ่ง โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนของนายกรัฐมนตรี
การช่ ว ยเหลื อ และฟื ้ น ฟู ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
อุทกภัย ตลอดจนการขยายสิทธิประโยชน์การลงทุน
การยกเว้นภาษีน�ำเข้าสินค้าและอนุญาตให้น�ำเข้า

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๑. สถานการณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ศ
เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น
จากการหดตัว ๘.๙%
ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔
เป็นการขยายตัว ๐.๔%
ในไตรมาสแรก และเร่งตัวขึ้น
เป็น ๔.๔% ในไตรมาสที่ ๒
ของปี ๒๕๕๕

สินค้าส�ำเร็จรูป มาตรการช่วยเหลือทางการเงินผ่าน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มาตรการช่วยเหลือ
ด้านภาษี มาตรการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และการเร่งสร้าง
ระบบป้ อ งกั น อุ ท กภั ย ในระยะเร่ ง ด่ ว นโดยเฉพาะ
การสร้างเขือ่ นป้องกันน�ำ้ ท่วมรอบพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
เป็นต้น ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
		 ด้านเศรษฐกิจ การด�ำเนินมาตรการและ
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล มีสว่ นส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
อุ ป สงค์ ใ นประเทศและสนั บ สนุ น การฟื ้ น ตั ว และ
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทย ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ าก
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจาก
การหดตัวร้อยละ ๘.๙ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔
เป็นการขยายตัวร้อยละ ๐.๔ ในไตรมาสแรก และเร่งตัว
ขึ้นเป็นร้อยละ ๔.๔ ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕

		 ด้านสังคมและการเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศในภาพรวมช่วงปีที่หนึ่ง
รัฐบาลได้ให้บริการและดูแลประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การจ้างงาน
และการว่างงาน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามเกีย่ วกับคดีอาชญากรรม
และยาเสพติด อาทิ การสร้างระบบประกันสุขภาพ การเร่งพัฒนาเนื้อหาของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน และการจับกุมผู้กระท�ำความผิดคดียาเสพติด
๑.๒ สถานการณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕–
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันภายในประเทศ
ซึ่งมีผลต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงปีที่สอง โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เป็นปัญหาต่อเนื่อง
จากปีแรก ทัง้ จากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุม่ ยูโรโซน ซึง่ ล้วนแต่ประสบปัญหา
ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวต�่ำกว่า
คาดการณ์ โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๗ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๑.๑
ในไตรมาสก่อนหน้า อันเนื่องมาจากมาตรการปรับลดรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
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ท
ไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจโลก
และแรงกดดันในประเทศ
จึงยังดำ�เนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนและนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งผลักดันการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ประเทศที่ผนวก
เข้ากับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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และเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ต่ อ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
ในภาพรวม แม้ว่าการผลิตภาคเอกชนจะมีแนวโน้ม
ดีขึ้นก็ตาม ขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนยังคง
หดตั ว แม้ จ ะมี ก ารปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ และเริ่ ม มี สั ญ ญาณ
หลุดพ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจ
ในกลุ่มยูโรโซนยังคงหดตัวร้อยละ ๐.๗ เมื่อเทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง เป็ น ประเทศคู ่ ค ้ า
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว โดยมีการขยายตัวร้อยละ ๗.๕ ในไตรมาสที่ ๒
ของปี ๒๕๕๖ ซึ่ ง ชะลอตั ว ลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ร้อยละ ๗.๗ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ และร้อยละ
๗.๙ ในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี ๒๕๕๕ ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ
๗.๖ ถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวครึ่งปีแรกที่ต�่ำที่สุด
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของ
ภาคการผลิตและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินหยวน ทั้งนี้
ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ประเทศคู่ค้าหลักของไทย จะส่งผลต่อการส่งออก
ของไทยอย่างชัดเจน ประกอบกับผลจากการด�ำเนิน
มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน
หรือ Quantitative Easing (QE) ของสหรัฐอเมริกา
ท� ำ ให้ เ กิ ด การไหลของเงิ น ทุ น จ� ำ นวนมากเข้ า มา
ในประเทศไทยและมีผลต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖ จึงยิ่งส่งผลกระทบ
ต่อการค้าและการส่งออกของประเทศไทยมากขึ้น
รวมทั้งมีผลต่อความผันผวนของราคาทองค�ำ  และ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องประสบกับข้อจ�ำกัดภายในประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ การด�ำเนินงานตาม
แผนการลงทุนของภาครัฐทีล่ า่ ช้ากว่าการคาดการณ์ ทัง้ การลงทุนภายใต้แผนแม่บทส�ำหรับการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน�้ ำ อย่ า งยั่ ง ยื น วงเงิ น ๓๕๐,๐๐๐ ล้ า นบาท ที่ จ ะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการจั ด ท� ำ ประชาพิ จ ารณ์
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และแผนการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ของประเทศ วงเงิ น
๒ ล้านล้านบาท ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ� ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และแม้ว่ากฎหมายดังกล่าว
จะสามารถประกาศใช้ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ก็ตาม แต่จากการประเมินล่าสุดพบว่ามีโครงการ
ที่ มี ค วามพร้ อ มส�ำ หรั บ การเบิ กจ่ า ยในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ป ระมาณ ๖,๖๐๐ ล้ า นบาท และยั ง มี ค วามเสี่ ย ง
ที่การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวจะมีความล่าช้าออกไป รวมทั้งข้อจ�ำกัดจากฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทีส่ งู จากปีทแี่ ล้ว ซึง่ ได้ดำ� เนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงครึง่ หลังของปี ๒๕๕๕ ท�ำให้การลงทุน
และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะการน�ำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้าง
เพื่อทดแทนความเสียหายจากภาวะน�้ ำท่วม ซึ่งจะเป็นข้อจ�ำกัดต่อการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ในปี ๒๕๕๖ และการบริ โ ภคสิ น ค้ า คงทนที่ ไ ด้ รั บ แรงส่ ง จากมาตรการรถยนต์ คั น แรก โดยท� ำ ให้ ป ริ ม าณ
การจ�ำหน่ายรถยนต์ในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสสุดท้าย
ของปี ๒๕๕๕ สู ง ถึ ง ๓๗๓,๓๙๓ คั น และ
๓๙๙,๖๙๗ คัน ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม แรงส่งจาก
มาตรการรถยนต์คันแรกเริ่มลดลง โดยจะเห็นได้จาก
การลดลงของปริ ม าณการจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ เ ป็ น
๓๙๘,๑๔๒ คัน ในไตรมาสแรก และ ๓๒๗,๕๔๓ คัน
ในไตรมาสที่ ส องของปี ๒๕๕๖ เงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ต่ อ การขยายตั ว ของ
การบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๖
ปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิจ โลกและข้ อ จ�ำ กั ด ในการด�ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลที่ ส�ำ คั ญ เหล่ า นี้ จะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งต่อการบริโภค การลงทุน และการส่งออกในประเทศ
ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายและมาตรการส�ำคัญของรัฐบาลในปีที่สองยังคงด�ำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
และนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และกระตุ้นการขยายตัวของ
อุปสงค์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเร่ ง สร้ า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ในปี ๒๕๕๘ โดยรัฐบาลได้ผลักดันนโยบายและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินการในปีที่สอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การผลักดันการจัดท�ำยุทธศาสตร์ประเทศที่ผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อรองรับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต และลดต้นทุนให้กับธุรกิจด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมี
๔ ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ ดังนี้

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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		 (๑) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในเรื่องการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรม
สู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างมูลค่าภาคเกษตร ภาคบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทัง้ การเชือ่ มโยงเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค ซึง่ มีนโยบายทีส่ �ำคัญทีต่ อ้ งเร่ง
ด�ำเนินการ เช่น การจัดท�ำโซนนิง่ ภาคเกษตร การพัฒนาศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
		 (๒) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
ทั้งด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ การเข้าถึงบริการ
ทางสังคม บริการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
ยุติธรรม และการสร้างองค์ความรู้อาเซียน ซึ่งมีนโยบายที่ส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการ เช่น การพัฒนาตลอด
ช่วงชีวิต การปฏิรูปการศึกษา และการคุ้มครองทางสังคม
		 (๓) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และครัวเรือน รวมทั้งการใช้พลังงานสะอาด การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการสร้างความร่วมมือที่ดีในภูมิภาคอาเซียนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green City)
		 (๔) การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยเน้นการบูรณาการแนวทาง
การพัฒนาประเทศ การเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (Agenda Based) และระดับพืน้ ที่ (Area Based) เพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาประเทศอย่างทัว่ ถึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีกำ� ลังคนและกฎระเบียบทีส่ อดคล้องกับทิศทาง
การสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีนโยบายที่ส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้มีการผลักดัน
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัดและจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ทีม่ เี ป้าหมายเชิงบูรณาการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ในระยะ ๔ ต่อไป
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ซึ่งจะมีการก�ำหนดพื้นที่ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และความพร้อมในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งหรือจุดเด่นทีแ่ ตกต่าง (Positioning) ของแต่ละจังหวัด
และค� ำ นึ ง ถึ ง เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ รวมทั้ ง การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการส่วนกลางมีจุดเน้น
ในการพัฒนาและการประเมินผลในระดับพืน้ ทีท่ ชี่ ดั เจนมากขึน้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนกระบวนการท�ำงานร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค) ซึ่งจะได้มีการพิจารณาหารือและพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในการบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงปีที่สอง การพัฒนา

ประเทศภายใต้ความเสีย่ งและข้อจ�ำกัดของรัฐบาลทีย่ งั คงมีตอ่ เนือ่ งจากปีทหี่ นึง่ นัน้ รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงาน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม สะท้อนได้จาก
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ

ส

การด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้สง่ ผลดีตอ่ การปรับตัวทางเศรษฐกิจของไทย ทีแ่ ม้วา่
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและข้อจ�ำกัดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลดีต่อเศรษฐกิจ ดังนี้

๒.๑.๑ เศรษฐกิ จ ของไทยมี ก ารฟื ้ น ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากอั ต ราการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓.๑ และ ๑๙.๑ ในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๕ ตามล�ำดับ (รวมทั้ง
ปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๖.๕) อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๖ เศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดี
ในอัตราร้อยละ ๕.๓ และร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทและความล่าช้าในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทัง้ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปที่ชะลอตัวต่อเนื่อง จากร้อยละ ๔.๓ ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๒.๗ ในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕ และล่ า สุ ด ในปี ๒๕๕๖ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ
ทั่วไปยังคงชะลอตัวต่อเนื่องมาโดยตลอดจนมาอยู่ที่
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ ๑.๖ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และเป็น
อยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราเงินเฟ้อที่ต�่ำที่สุดในรอบ ๔๓ เดือน โดยใน
อัตราการว่างงานเฉลี่ย ๐.๗๓%
๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ และอัตราการว่างงาน
ทีม่ จี ำ� นวนผูว้ า่ งงานประมาณ ๒๘๖,๓๐๐ คน คิดเป็น
ลดลงจาก ๐.๗๙%
อัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗๓ ลดลงจาก
ในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕
ร้อยละ ๐.๗๙ ในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ และ
เงินส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖ สู ง ถึ ง ๑๗๒.๒๕ พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
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๒๐
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
-๒
-๔
-๖
-๘
-๑๐

๑๒.๐
๙.๒
๕.๙

๖.๖

-๒.๘

-๔.๑
-๗

๔ ๑
๒๕๕๑

-๕.๒

๒ ๓
๒๕๕๒

๔

๔.๔

๓.๘ ๓.๒
๒.๗ ๓.๗

๑

๒ ๓
๒๕๕๓

๔

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๒ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขนึ้ จากทีไ่ ด้รบั แรงสนับสนุนจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการรับจ�ำน�ำ
สินค้าเกษตร การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำและปรับ
เพิ่มค่าตอบแทนภาครัฐ และการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อ
รถยนต์คันแรก ซึ่งส่งผลต่อดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ ๑๔๒.๓ ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๔ มาอยู่ที่ระดับ ๑๔๖.๙ ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ และอยู่ที่ระดับ ๑๔๘.๑ ในเดือน
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ มั่ น
ผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จากระดับ ๗๓.๑ มาอยู่ที่
ระดับ ๗๘.๖ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และอยู่ที่
ระดับ ๘๑.๖ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ

๕.๔

๓.๑

๒.๘

ค
๑

๒ ๓
๒๕๕๔

๐.๔

-๘.๙

๔

๑

๒ ๓
๒๕๕๕

๔

๑ ๒
๒๕๕๖

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๔
จากระดับ ๗๓.๑
มาอยู่ที่ระดับ ๘๑.๖
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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แผนภูมิแสดงดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมกราคม ๒๕๕๔-มิถุนายน ๒๕๕๖
ดัชนี

บทนำ�

๑๖๐
๑๕๕
๑๕๐
๑๔๕
๑๔๐
๑๓๕
๑๓๐
๑๒๕
๑๒๐

๑๕๕

๑๔๑ ๑๔๑ ๑๓๘
๑๔๐
๑๓๙ ๑๓๙
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๐
๑๓๙

๑๔๒
๑๔๑
๑๓๔

๑๕๐

๑๕๐ ๑๔๙

ก

๑๔๘
๑๔๘
๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๗
๑๔๗
๑๔๕

๑๔๘

๑๔๗

๑๔๘ ๑๔๘
๑๔๘
๑๔๗

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๒๕๕๔
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 ๒.๑.๓ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ในเกณฑ์ สู ง โดยเฉพาะการอนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริ ม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทีเ่ พิม่
สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จาก ๔๗๖ ราย เป็นเงินลงทุน
๑๗๓.๕ พันล้านบาท ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔
เป็น ๕๘๐ ราย เป็นเงินลงทุน ๒๗๑.๓ พันล้านบาท
และ ๕๒๘ ราย เป็นเงินลงทุน ๑๗๙.๑ พันล้านบาท
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ
ซึง่ สอดคล้องกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิม่ ขึน้ จาก
ระดับ ๑๙๖.๓ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มาอยูท่ รี่ ะดับ
๒๕๐.๐ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ตามการเพิ่มขึ้น
ของรายจ่ า ยลงทุ น เพื่ อ ซ่ อ มแซมความเสี ย หาย
จากภาวะน�ำ้ ท่วม และการขยายการลงทุนเพือ่ รองรับ
การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ และในเดือน
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชนเริ่ ม
ปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ ร ะดั บ ปกติ ที่ ร ะดั บ ๒๔๐.๐ รวมทั้ ง
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับเพิ่มจาก ๙๐.๑
ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔ เป็น ๙๕.๔ และ ๙๓.๔
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

การอนุมัติการส่งเสริม
การลงทุนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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แผนภูมิแสดงดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เดือนมกราคม ๒๕๕๔-มิถุนายน ๒๕๕๖
๒๘๐
๒๖๐
๒๔๐
๒๒๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐

๒๐๘
๒๐๙

๒๑๕
๒๑๘ ๒๑๔
๒๐๙

๒๑๘๒๒๑ ๒๑๔
๒๐๘
๒๐๑
๒๑๐
๑๙๖

๒๕๕
๒๕๕
๒๔๙ ๒๕๒๒๕๐ ๒๕๐
๒๔๘
๒๕๐
๒๔๒ ๒๔๐
๒๓๗ ๒๔๔
๒๕๐
๒๕๔
๒๒๖
๒๔๖
๒๔๐

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

		 ๒.๑.๔ ความเชื่อมั่นของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index)
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และท�ำจุดสูงสุดในรอบ ๒๐ ปี ที่ ๑,๖๔๙.๗๗ จุด โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖
SET index ปิดที่ ๑,๔๕๑.๙๐ จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓๑ จากสิ้นปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อสุทธิของ
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศทีม่ ยี อดซือ้ สุทธิรวมในครึง่ ปีแรกของปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๘๓.๕๒ พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากการซื้อสุทธิ ๑๘.๘๗ พันล้านบาท ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๕

แผนภูมิแสดงมูลค่าการซื้อขายและดัชนีของตลาดหลักทรัพย์
เดือนมกราคม ๒๕๕๕-มิถุนายน ๒๕๕๖
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ล้านบาท

๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๑,๐๘๓.๙๗
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๐
ม.ค.

ก.พ.

๑,๒๙๘.๗๙ ๑,๓๒๔.๐๔

๑,๒๒๘.๔๙

๑,๕๖๑.๐๖
๑,๕๙๗.๘๖
๑,๕๖๒.๐๗
๑,๕๔๑.๕๘

จุด

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๔๕๑.๙๐

๑,๐๐๐

๑,๑๔๑.๕๐

๕๐๐
๐
มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๒๕๕๕

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

๒๕๕๖

ที่มา : ฐานข้อมูล CEIC (เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกว่า ๖๐ ประเทศ)

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

9

บทนำ�

ดัชนี

บทนำ�

นอกจากนี้ มี ก ารท่ อ งเที่ ย วที่
ขยายตั ว สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเชื่อมั่นของประเทศ โดยจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๖ มีจำ�นวน
๑๒.๗ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐ จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนักท่องเทีย่ วจาก
เอเชียตะวันออกและยุโรปขยายตัวสูงร้อยละ ๓๐.๐
และร้อยละ ๑๓.๕ ตามลำ�ดับ สัดส่วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น มาเลเซี ย สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ญี่ ปุ่ น
และสาธารณรัฐเกาหลี

ก
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นของประเทศ

แผนภูมิแสดงอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดือนมกราคม ๒๕๕๔-มิถุนายน ๒๕๕๖
ร้อยละ

๘๐
๗๐.๓
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐.๑
๔๐
๓๐
๒๐ ๑๒.๕
๑๘.๓
๑๐
๑๑.๖
๐
-๑๐
-๒๐

๖๖.๐

๕๓.๙
๓๔.๘

๓๕.๙
๒๒.๔
๘.๐

๐.๕

๑๐.๓ ๑๑.๔
๒.๘

๙.๙ ๕.๖
๘.๖ ๑๐.๘

๒๖.๖
๑๑.๖
๘.๔

๓๐.๔ ๒๕.๖
๑๒.๕

๒๕.๐
๑๙.๑
๑๙.๒ ๑๙.๔

-๑๒.๗

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือนระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๐
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ค.

มิ.ย.

ก
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๒.๑.๕ การจัดเก็บรายได้เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕–สิงหาคม ๒๕๕๖)
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ ๙.๑
การจัดเก็บรายได้
เทียบกับการขยายตัวเพียงร้อยละ ๔.๔ ในปีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๑ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
ราคาสินค้าเกษตรที่สำ�คัญ
๒๕๕๕ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ
โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
๐.๖) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง
รัฐบาลได้มีการจัดท�ำงบประมาณแบบขาดดุลลดลง
และข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวสูงขึ้น
จากขาดดุลร้อยละ ๓.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
ขาดดุลร้อยละ ๒.๕ และร้อยละ ๑.๙ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามล�ำดับ
								
๒.๑.๖ ราคาสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้น
จากตันละ ๑๔,๖๐๗ บาท ในช่วงการบริหารประเทศในปีทหี่ นึง่ เป็นตันละ ๑๕,๖๖๓ บาท ในช่วงการบริหารประเทศ
ในปีที่สอง เช่นเดียวกับราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวสูงขึ้นจากตันละ ๑๐,๐๓๖ บาท ในช่วงการบริหารประเทศ
ในปีที่หนึ่ง เป็นตันละ ๑๐,๐๔๖ บาท ในช่วงการบริหารประเทศในปีที่สอง ขณะที่ราคามันส�ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ ๑.๙๙ บาท ในช่วงการบริหารประเทศในปีที่หนึ่ง เป็นกิโลกรัมละ ๒.๑๕ บาท ในช่วงการบริหาร
ประเทศในปีที่สอง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญอื่น ๆ โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน�้ำมันลดลง
ตามความต้องการที่ลดลงของตลาดโลก
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

พันคน

บทนำ�

		 ๒.๑.๗ การส่งออกสินค้าได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจากการแข็งค่า
ของเงิ น บาท ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตั วและราคาสิ นค้ าเกษตรในตลาดโลกปรั บ ตัวลดลง
รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท ท�ำให้การส่งออกสินค้าของไทยในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ มีมูลค่ารวม
๑๑๑,๗๔๔ ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๐๒ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน
ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รวมทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น
มันส�ำปะหลัง ในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ เพิม่ ขึน้ ทัง้ ปริมาณและมูลค่า ร้อยละ ๑๘.๐๓ และร้อยละ ๑๑.๘๐
ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น ขณะทีก่ ารส่งออกข้าว มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง
เล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ ๔.๔๔ และร้อยละ ๕.๑๖ ตามล�ำดับ

แผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออก
ระหว่างไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖
ร้อยละ

๕๐

๔๑

๔๐
๓๐
๒๐

๒๔

๓๐

๒๙ ๒๖

๒๑ ๑๙

๒๖
๑๗

๑๒

๑๐

๒๔

๑๘

๐
-๑๐

-๖

-๑๐

-๒๐

-๒๐

-๓๐
-๔๐

๔

๒

๑

๒ ๓ ๔
๒๕๕๑

๑

-๑

-๓

-๒

-๑๘
-๒๖

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๒ ด้านสังคม
		 การด�ำเนินงานของรัฐบาลในด้านสังคมไทยถือว่ามีการพัฒนาในหลายด้านที่จะส่งผลให้
คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทั้งการมีงานท�ำอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
โดยในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ มีผู้มีงานท�ำ ๓๘.๙ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ แม้ว่าจะชะลอตัวร้อยละ ๑.๕
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่อัตราการว่างงานถือว่าอยู่ในระดับต�่ำ  ท�ำให้มีโอกาส
ในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากการมีโอกาสมากขึ้น
ในการเข้าถึงการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข และการได้รับการคุ้มครองทางสังคม ขณะที่สถาบัน
ทางสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทหนุนเสริมการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ดังนี้
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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อ
อายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น
ผู้ชาย ๗๑.๑ ปี ผู้หญิง ๗๘.๑ ปี
คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุม ๙๙.๙%
ดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้นเป็น
๖๘.๓๑%

		 ๒.๒.๒ คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น อายุ
คาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ปี ๒๕๕๖ ผู้ชายมีอายุคาด
เฉลี่ย ๗๑.๑ ปี และผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ย ๗๘.๑ ปี
อันเป็นผลจากคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข
และการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของประชาชน
ปี ๒๕๕๖ คนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ถึงร้อยละ ๙๙.๙๐ จากการที่รัฐบาลมีการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่อง (๑) การสร้างความเป็น
เอกภาพและบู ร ณาการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พื่ อ ลด
ความเหลื่อมล�้ำของการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (๒) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สุขภาพ (Service Plan) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
๑๒ เครือข่าย และ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
								

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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		 ๒.๒.๑ คนไทยได้รบั โอกาสทางการศึกษา
เพิม่ ขึน้ และเกิดการใฝ่เรียนรู้ มีการน�ำเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น
ส่งผลให้ผู้เรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
มีทกั ษะในการแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง สามารถ
มีผู้สำ�เร็จหลักสูตรการศึกษา
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล และมี อ งค์ ค วามรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกระบบ ๑.๙ ล้านคน
โดยในปี ๒๕๕๕ มีผสู้ ำ� เร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
และใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
จ� ำ นวน ๑,๙๖๓,๖๒๖ คน และประชากรอายุ
๒๖.๕%
๖ ปี ขึ้ น ไปมี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ร้ อ ยละ ๒๓.๗
ในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ในปี ๒๕๕๕
แต่คุณภาพการศึกษาของไทยที่สะท้อนจากคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
ยังอยู่ในระดับต�่ำ  ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุ ก ระดั บ และทุ ก รู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม อาทิ การจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
และจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

บทนำ�

		 ๒.๒.๓ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รั บ ความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น จากการที่รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อาทิ การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน การสร้างหลักประกันและคุ้มครองกลุ่มแรงงาน การดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ การคุ้มครองคนพิการ การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (OSCC)
		 ๒.๒.๔ ศาสนาได้ รั บ การอุ ป ถั ม ภ์
คุ้มครองให้เป็นหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ
และศาสนาอื่น ๆ อาทิ การเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดกิจกรรม
วิสาขบูชานานาชาติ การน�ำมิติทางศาสนามาสร้าง
สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ เ สริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น
ทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา และโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักศาสนา
๒.๒.๕ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องชาติ ตลอดจนค่ า นิ ย มอั น ดี ง าม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องให้เป็นทุนทางสังคมเพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
โดยด�ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น การเรียนรู้ ปลูกจิตส�ำนึก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะการแสดงทั้ ง ที่ เ ป็ น มรดกของชาติ แ ละการแสดงพื้ น บ้ า นให้ เ ป็ น มรดกโลก การน� ำ ทุ น
ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม
๒.๒.๖ ครอบครัวมีความอบอุน่ มากขึน้
ดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๕.๑๗
ในปี ๒๕๕๔ เป็ น ร้ อ ยละ ๖๘.๓๑ ในปี ๒๕๕๕
จากการทีส่ มาชิกในครอบครัวรูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตน
เด็กและเยาวชนได้รบั การเอาใจใส่มากขึน้ เป็นผลจาก
สถาบั น ครอบครั ว และชุ ม ชนได้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง
และพัฒนาความเป็นปึกแผ่น โดยด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคน ๓ วัยตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
จ�ำนวน ๘๓,๑๔๘ คน ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ ของศูนย์ศรีทวีรัก และศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน (ศพค.) ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว 		
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๓. รายงานแสดงผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖) จ�ำแนกออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ประกอบด้วย
ส่วนแรก ได้แก่ ผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วนในช่วงปีที่สอง (๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ส่วนที่สอง คือ ผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐในแต่ละมาตรา ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนจะแสดงให้เห็นถึงผลการด�ำเนินการที่มีต่อการฟื้นฟูและวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน รวมทั้งการฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้เกิดขึ้น อันจะน�ำไปสู่การปฏิรูป
ประเทศไทยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนไทยทั้งชาติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม
และการยอมรับจากประชาชนในทุกภาคส่วน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

15

บทนำ�

ร

		 ๒.๒.๗ สตรีมบี ทบาทมากขึน้ และเป็น
พลังส�ำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม
และการเมื อ ง จากสถิ ติ จ� ำ นวนสตรี ที่ เ ข้ า ด� ำ รง
ต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น
รัฐบาลได้ขับเคลื่อน
จาก ๑๕,๑๕๔ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๗,๗๖๖ คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น ๒,๖๑๒ คน รวมทั้งการส่งเสริม
และอนุมัติโครงการ
และสนั บ สนุ น ให้ ส ตรี มุ ส ลิ ม ๑๔ จั ง หวั ด ภาคใต้
รวม ๗๖ จังหวัด
พั ฒ นาศั ก ยภาพความเป็ น ผู ้ น� ำ  และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
เป็นเงิน ๑,๑๗๕ ล้านบาท
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ณ วันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้อนุมัติโครงการแล้วจ�ำนวน
๗๖ จังหวัด รวมเป็นเงิน ๑,๑๗๕,๑๙๘,๙๙๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ส่งผลให้สตรีมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งทุนมากขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่ม
ศักยภาพสตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาสตรีสู่ AEC) การเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพแก่สตรี
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สตรีรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

