“...ผลลัพธ์ของนโยบาย ๑๖ นโยบาย ทุกนโยบายตอบโจทย์เรื่องของการทำ�อย่างไร
ให้เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ทำ�อย่างไรที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย
ทำ�อย่างไรในการขยายโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำ�คัญนโยบายนี้
จะถูกกระจายไปทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็กในวัยเรียน คนทำ�งาน ด้านสังคม เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ
นี่คือนโยบายทั้งหมดที่เร่งด่วนที่ได้ดำ�เนินการไป นั่นหมายความว่านโยบายนี้พยายามที่จะให้ครอบคลุม
คนไทยทุกคน ครอบคลุมภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล...”
ในโอกาสมอบนโยบายสำ�หรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
และการชี้แจงการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ส่วนที่หนึ่ง

รัฐบาลได้ดำ� เนินการตามนโยบายเร่งด่วนต่อเนือ่ งจากปีทหี่ นึง่ เพือ่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน ซึง่ เป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ประชาชน รวมทัง้ แก้ไขรากฐาน
ที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ โดยมีการด�ำเนินงานก้าวหน้าและต่อเนื่องไปถึงปีที่สอง ดังนี้

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามนโยบายเร่งด่วน

๑. ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

รัฐบาลได้ผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีจ่ ะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงปีแรกที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ที่เป็นมาตรฐานสากล และมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน รวมทั้งการเยียวยาและฟื้นฟู
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้
		 ๑.๑ สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) ด�ำเนินการต่อเนือ่ งจนเสร็จสิน้ ภารกิจในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย คอป. ได้แถลงผลงาน
เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู รัชดา กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของ คอป. ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ
(๒) สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น (๓) สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา (๔) เหยื่อ และ
การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ และ (๕) ข้อเสนอแนะ

ย

		 ๑.๒ เยียวยาและฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งแก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอันเนือ่ งจากความเห็นทีแ่ ตกต่าง
โดยในปีที่สองรัฐบาลได้ให้การเยียวยาเป็นครั้งที่ ๔ รวม ๗๗ ราย รวมงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
๔๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เยียวยาผูเ้ สียหาย
จ�ำนวน ๑,๑๕๑ ราย เป็นเงิน ๗๒๒ ล้านบาท โดยยอดรวมผูไ้ ด้รบั การเยียวยาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๒,๔๕๑ ราย เป็นเงิน ๑,๙๒๑ ล้านบาท รวมทัง้
มอบหมายให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเยี ย วยาผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
เยียวยาผู้เสียหาย ๒,๔๕๑ ราย
เมื่อปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๐ ราย เป็นเงิน
เป็นเงิน ๑,๙๒๑ ล้านบาท
๘,๑๕๑,๐๒๔ บาท และจัดหน่วยเคลื่อนที่เยียวยา
และจัดเวทีการพูดจาหาทางออก
ผู้ได้รับผลกระทบ ๖๑ หน่วย ๒๐,๒๑๖ ราย
		 ๑.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
เพื่อการปรองดอง ในการศึกษาและปรับรูปแบบ
แนวทางการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ให้ มี ขั้ น ตอนที่ ง ่ า ย
ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน
โดยการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ตลอดจน
ด�ำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ศึกษา ค้นหาสาเหตุของ
ความขัดแย้งเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา นอกจากนี้
รั ฐ บาลยั ง ได้ จั ด ท� ำ เว็ บ ไซต์ แ ละเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
ออนไลน์เพือ่ ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของ คอป.

ประเทศไทยเพื่อสร้างเวทีเสวนา
ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาเอกสารหลักฐานเพือ่ พิสจู น์สทิ ธิ การด�ำเนินการในเรือ่ งของการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทาง
การเมืองมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์สิทธิที่ผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยา
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิ จึงไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้เท่าที่ควร

๒. ด้านการบริหารเศรษฐกิจ
		

๒.๑ การเพิ่มรายได้

			 ๒.๑.๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐบาลได้
ด�ำเนินการสร้างความมัน่ คงด้านรายได้เกษตรกรเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ แก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
				
๒.๑.๑.๑ การรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตร เพื่อดูแลสินค้าเกษตรให้เกิดความเป็นธรรม
แก่เกษตรกร โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
						
โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ มีผลการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (สิ้นสุดโครงการ) ดังนี้
ปีการผลิต
		

ปี ๒๕๕๕

จำ�นวนเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ (ราย)

ปริมาณรับจำ�นำ�
(ล้านตัน)

จำ�นวนเงินที่จ่ายให้แก่
เกษตรกร (ล้านบาท)

๑,๐๒๑,๑๒๗

๑๔.๘๖

๒๑๘,๑๙๖

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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		 ๑.๔ เร่งผลักดันการปฏิรปู การเมืองทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง โดยจัดเวทีการพูดจา
หาทางออกประเทศไทย เพื่อสร้างเวทีเสวนาที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นการหาทางออกประเทศไทย สร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมต่อแนวทางการหาทางออก
ประเทศไทย และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งและการหาทางออกประเทศไทย โดยจัดเวทีแล้ว
จ�ำนวน ๑๐๘ เวที ในทุกจังหวัด

						
โครงการรั บ จ� ำ น� ำ ข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๕/๕๖ มีผล
การด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

			
จำ�นวนเกษตรกร
ปริมาณรับจำ�นำ�
ปีการผลิต
		
ที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)
(ล้านตัน)
				

จำ�นวนเงินที่จ่ายให้แก่
เกษตรกร ณ วันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๕/๕๖
๒,๒๓๑,๓๐๗
๑๔.๕๔
รอบที่ ๑ (ต.ค. ๕๕๑๕ ก.ย. ๕๖)
รอบที่ ๒ (๑๔ มี.ค.-                           ๗๘๗,๒๓๗                               ๖.๘๕
๑๕ ก.พ. ๕๖)

๒๓๔,๑๘๕
๙๓,๔๘๘

						
ผลการด�ำเนินโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ตัง้ แต่ปกี ารผลิต ๒๕๕๔/๕๕
และปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ สามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคา
ทีส่ งู ขึน้ โดยเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั ราคาสูงขึน้ เฉลีย่ ๔,๐๐๐ บาทต่อตัน ขณะทีเ่ กษตรกรทีไ่ ม่ได้เข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์จากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย ๒,๕๐๐ บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่ารวม ๒๐๔,๐๑๘
ล้านบาท ท�ำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการน�ำเงินที่ได้รับมาใช้ในระบบเศรษฐกิจ
ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ติดตามตรวจสอบการรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตรให้ถกู ต้อง
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันการทุจริตในการรับจ�ำน�ำ โดยสุม่ ตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลาง
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด ผลตรวจสอบตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕-มิถุนายน ๒๕๕๖
ตรวจสอบจ�ำนวน ๒,๔๘๖ ราย พบการกระท�ำผิดและด�ำเนินคดีรวม ๙๑ คดี โดยเป็นความผิดเกีย่ วกับการขนย้าย
ข้าวสารและมันส�ำปะหลังโดยไม่ได้รับอนุญาต การสวมสิทธิเกษตรกร ข้าวขาดบัญชี และปริมาณมันส�ำปะหลัง
คงเหลือน้อยกว่าบัญชีที่แสดง

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๒.๑.๑.๒ การรับซือ้ ผลผลิตจากเกษตรกร เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ ดังนี้
						
การรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ โดยให้เกษตรกรขาย
มะพร้าวแห้งให้กบั ผูป้ ระกอบการโรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคาให้กโิ ลกรัมละ ๖ บาท
และช่วยเหลือค่าขนส่งเนือ้ มะพร้าวแห้งจากจุดรับซือ้ ถึงโรงงานหีบน�้ำมันมะพร้าวในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ ๑ บาท
เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั ราคาทีค่ มุ้ ต่อการผลิต ผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ได้รับซื้อเนื้อมะพร้าวจากแหล่งผลิต ๘ จังหวัด จ�ำนวน ๘,๖๐๕.๓๘ ตัน วงเงิน ๖๒.๑๒  ล้านบาท
						
การรั ก ษาเสถี ย รภาพราคายางพารา คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ
ให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินกู้จ�ำนวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพสถาบั น เกษตรกรด้ า นยางพาราครบวงจรเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคายาง ให้ ส ถาบั น เกษตรกรฯ
และองค์การสวนยางใช้รับซื้อน�้ ำยางสด ยางแผ่นดิบ แปรรู ป ยางเก็ บ เข้ า สต็ อ ก เพื่ อ เป็ น การดึ ง ผลผลิ ต
ยางพาราออกนอกตลาด และน�ำออกจ�ำหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งได้อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑,๐๔๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการโดยได้รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร
จ�ำนวน ๒.๑ แสนตัน มูลค่า ๒๑,๐๘๙ ล้านบาท ยางที่รับซื้อจากสถาบันเกษตรกรฯ น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต
โดยผลิตเสร็จและจัดเก็บเข้าโกดังต่าง ๆ ๑.๙ แสนตัน
ยางที่ แ ปรรู ป เสร็ จ เก็ บ สต็ อ ก ณ โรงงาน จ� ำ นวน
๒,๙๒๗ ตัน ยางที่อยู่ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
แปรรูป จ�ำนวน ๑๑,๕๖๗ ตัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้
ด�ำเนินการจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถขาย
ผลผลิ ต ในราคาที่ เ ป็ น ธรรม โดยเปิ ด ด� ำ เนิ น การ
๑๐๘ แห่ง มีผลผลิตผ่านตลาด ๔.๖ แสนตัน มูลค่า
๕๒,๙๑๒ ล้านบาท
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ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

						
โครงการแทรกแซงตลาดมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ การด�ำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (สิ้นสุดโครงการ) มีลานมัน โรงแป้ง และโรงงานเอทานอล สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
จ�ำนวน ๗๒๖ ราย เปิดจุดรับฝากจ�ำนวน ๖๗๘ จุด และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๓๗๒,๔๕๗ ราย ปริมาณ
รับจ�ำน�ำรวมทั้งสิ้น ๙.๙๙ ล้านตัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้
เกษตรกรแล้ว จ�ำนวน ๒๖,๘๗๗  ล้านบาท ซึง่ จากการด�ำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด ๐.๔๘ บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๔,๗๙๕.๒๐ ล้านบาท
และสามารถช่วยตรึงราคามันส�ำปะหลังไม่ให้ลดต�ำ่ ลง และสูงกว่าช่วงรับจ�ำน�ำ โดยราคาเฉลีย่ หัวมันส�ำปะหลังสด
เชื้ อ แป้ ง ๒๕% หลั ง รั บ จ� ำ น� ำ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จากราคาเฉลี่ ย ในช่ ว งระหว่ า งการรั บ จ� ำ น� ำ จาก ๒.๒๐ บาท
ต่อกิโลกรัม (เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) เป็น ๒.๔๗ บาทต่อกิโลกรัม (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) เพิ่มขึ้น
๐.๒๗ บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ ๑๒.๒๗

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

						
การแก้ไขปัญหาน�้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต�่ำ ปี ๒๕๕๕/๕๖
ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม ปริมาณเป้าหมาย
๑๐๐,๐๐๐ ตั น ในราคากิ โ ลกรั ม ละ ๒๕ บาท
เพื่อดูดซับปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินออกจาก
ระบบ โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การ ๒ รอบ รอบที่ ๑
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕-เมษายน ๒๕๕๖) และรอบที่ ๒
(๒๑ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยได้รับซื้อ
ผลปาล์มจากเกษตรกรรวม ๒๗๒,๑๗๘ ตัน ซึง่ ผลจาก
การด�ำเนินการสามารถช่วยยกระดับราคาผลปาล์ม
ให้ สู ง ขึ้ น จากกิ โ ลกรั ม ละ ๓.๐๐-๓.๓๐ บาท
เป็นกิโลกรัมละ ๓.๙๐-๔.๔๐ บาท
								
				
๒.๑.๑.๓ การใช้มาตรการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านราคา โดยมีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต การเชื่อมโยงตลาด
และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
						
ผลไม้ภาคตะวันออก ได้ด�ำเนินการใน ๓ มาตรการ คือ (๑) มาตรการ
บริหารจัดการคุณภาพผลผลิตสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ตั้งจุดสกัดกั้น
ผู้น�ำผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดรวม ๑๖ ทีม ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี ลงสุ่มตรวจสอบ
ผลผลิตทุเรียนในตลาดผลไม้ ร้านค้าผลไม้ริมทางและโรงคัดแยกผลผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน
๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน และ (๒) มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ได้กระจายผลผลิตมังคุด
ในจังหวัดระยอง จ�ำนวน ๓,๔๐๐ ตัน (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖) นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการแปรรูป
มังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง (๓) มาตรการประชาสัมพันธ์
และส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคผลไม้ ผ ่ า นรายการร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น ทางสถานี วิ ท ยุ จส. ๑๐๐ และวิ ท ยุ ชุ ม ชน
๑๐ สถานี รวมทั้งสิ้น ๒๔ รายการ และด�ำเนินการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในจังหวัดปลายทาง ๖ ครั้ง
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย
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ลิ้นจี่ รัฐบาลได้ด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ใน ๒ มาตรการหลัก
คือ (๑) มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ขณะนี้ได้กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตแล้ว
จ�ำนวน ๑,๙๐๐ ตัน ในจังหวัดพะเยาและน่าน และ (๒) มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลิน้ จี่
โดยประชาสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคผ่านสื่อวิทยุ ๑๔ ครั้ง โทรทัศน์ ๒ รายการ จัดงานส่งเสริม
การบริโภคลิ้นจี่และสร้างเครือข่ายการตลาดในจังหวัดปลายทาง จ�ำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ชลบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร
						
ล�ำไย ปี ๒๕๕๖ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ (๑) มาตรการกระจาย
ผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้มาตรการ เนื่องจากราคารายวันสูงกว่าราคากลาง
ที่ก�ำหนด (๒) มาตรการส่งเสริมการแปรรูปล�ำไย อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (๓) มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคล�ำไย โดยได้จัดงานประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ ท�ำข้อตกลง
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) กับคู่ค้า และประชาสัมพันธ์ผ่านกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุ

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

23

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

						
ผักและผลไม้ ได้ลงนามบันทึกความตกลงทางการค้ากับห้างค้าปลีก
ค้าส่งสมัยใหม่ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ ๔๕ หรือ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน พร้อมทัง้ ผลักดันให้มกี ารส่งออกในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
ร้อยละ ๑๕ คิดเป็นมูลค่ารวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
รวมทั้งเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ภาคตะวันออก
ไปจ� ำ หน่ า ยที่ ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรชุ ม ชน
(Farm Outlet) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เพื่ อ กระจาย
ผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยสนับสนุนค่าบริหาร
จั ด การและค่ า ขนส่ ง ไม่ เ กิ น กิ โ ลกรั ม ละ ๒ บาท
ปริมาณ ๒๔.๗๗๓ ตัน (เป้าหมายรับซื้อ ๒๕ ตัน)
ตลอดจนเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ (เงาะ มังคุด
ลองกอง) จากจังหวัดตราด ปริมาณการเชือ่ มโยงผลไม้
รวมทั้งสิ้น ๙๖๙ ตัน

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

						
สุกร ได้เชือ่ มโยงให้ผเู้ ลีย้ งสุกรจ�ำหน่ายเนือ้ หมูให้ผบู้ ริโภคโดยตรง สามารถ
เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายให้เกษตรกรจ�ำหน่ายเนื้อสุกรได้เพิ่มขึ้น และลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภค จ�ำนวน
๒๑๖,๗๗๔ กิโลกรัม และสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปีให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รวมทั้งขอความร่วมมือสมาคมผู้เลี้ยง
สุกรแห่งชาติตรึงราคาสุกรมีชวี ติ หน้าฟาร์มไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ ๗๒ บาท จนถึงสิน้ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพือ่ ช่วย
บรรเทาภาระค่าครองชีพผู้บริโภค
						
ไข่ไก่ ได้เชือ่ มโยงการจ�ำหน่ายไข่ไก่ทวั่ ประเทศเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
ให้แก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่และช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค จ�ำนวน ๘.๔๙ ล้านฟอง

			 ๒.๑.๒ การประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕ เพือ่ ลดความเสีย่ งให้เกษตรกร มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๖,๗๐๐ ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๗๒,๔๔๐ ไร่ คิดเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทัง้ สิน้ ๑๑๓ ล้านบาท ซึง่ เกษตรกรขอรับค่าสินไหมทดแทนทัง้ สิน้ ๒๓,๒๙๕ ราย มีพนื้ ทีข่ อรับค่าสินไหมทดแทน
๔๔๖,๘๐๓ ไร่  โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ในฐานะผู้รับประกันภัยหลัก  ได้ด�ำเนินการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนและคืนค่าเบี้ยประกันภัย (กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ไปแล้ว ดังนี้
ประเภท

จำ�นวน (ราย)

จำ�นวนพื้นที่ (ไร่)

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

จ่ายค่าสินไหมทดแทน
จ่ายคืนค่าเบี้ยประกันภัย

๙,๐๘๔
๙,๐๓๓

๑๓๑,๖๗๕
๑๒๓,๗๘๕

๑๕๕
๑๖

			 ๒.๑.๓ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้อบรมผู้ประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าด้านการบริหารและการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีผู้เข้าอบรมรวม ๓๓๐ คน และ
อบรมการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าผ่านระบบโปรแกรมจ�ำลองการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเสมือนจริง
(Giving Ideas on Futures Trading: GIFT) มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) มีบริษัทสมาชิกเพิ่มอีก
๔ บริษัท รวมเป็น ๑๐ บริษัท และมีสาขาทั้งหมด ๖๓ สาขา
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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หน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
				
รวม

ม
มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
๗,๓๐๙,๕๒๕ คน

จำ�นวนผู้สูงอายุ (คน)

งบประมาณ (บาท)

๖,๗๗๖,๕๖๒
๕๒๗,๑๕๐
๕,๘๑๓
๗,๓๐๙,๕๒๕

๕๔,๒๑๔,๒๘๘,๘๐๐
๓,๘๕๘,๐๒๕,๓๐๐
๔๒,๐๑๖,๖๐๐
๕๘,๑๑๔,๓๓๐,๗๐๐

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพใน ๗๖ จังหวัด และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

			

๒.๑.๕ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็น ๓๐๐ บาท

				
๒.๑.๕.๑ ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ที่ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ๗๐ จังหวัดที่เหลือเป็นวันละ ๓๐๐ บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานที่นอกจากจะช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานเพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

			 ๒.๑.๔ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ สู ง อายุ
ต่อเนือ่ งโดยเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ โดยมีการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-สิงหาคม ๒๕๕๖ ใช้
งบประมาณจ�ำนวน ๕๘,๑๑๔,๓๓๐,๗๐๐ บาท และ
มีผสู้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพแบบขัน้ บันได จ�ำนวนทัง้ สิน้
๗,๓๐๙,๕๒๕ คน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้
กับผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
กับผู้สูงอายุอีกด้านหนึ่งด้วย

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

				
๒.๑.๕.๒ ก�ำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำและเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จ�ำนวน ๑๕ มาตรการ ดังนี้ (๑) มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
การจ้างงาน วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (๒) มาตรการการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฝ่ายละร้อยละ ๑
จากร้อยละ ๕ คงเหลือฝ่ายละร้อยละ ๔ (๓) มาตรการน�ำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า (๔) มาตรการ
การให้กยู้ มื เงินกองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงานในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๐.๑ เพือ่ ใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
(๕) มาตรการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบกิจการต่าง ๆ (๖) มาตรการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) (๗) มาตรการการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ ๕ (๘) มาตรการการค�้ำประกันสินเชื่อ ในลักษณะ Portfolio
Guarantee Scheme ส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ (PGS New/Start–up) (๙) มาตรการการลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เหลือร้อยละ ๒๐ (๑๐) มาตรการการน�ำส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในปี ๒๕๕๕ เป็น
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ วันละ ๓๐๐ บาท มาหักเป็นค่าใช้จา่ ยก่อนช�ำระภาษี (๑๑) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (๑๒) มาตรการการหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
(๑๓) มาตรการลดค่าธรรมเนียมห้องพักทีเ่ รียกเก็บส�ำหรับโรงแรม/ทีพ่ กั (๑๔) มาตรการการปรับเพิม่ อัตราค่าใช้จา่ ย
ในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (๑๕) มาตรการการจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจ�ำหน่ายให้ลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการ
๒.๑.๖ ปรับเงินเดือนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ
วุฒิปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท และจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (บาท)
คุณวุฒิ
อัตราเดิม (บาท)
			
			

ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

๖,๔๑๐
๗,๖๗๐
๙,๑๔๐
๑๒,๖๐๐
๑๗,๐๑๐

ปีที่ ๑	
(๑ ม.ค. ๕๕)

ปีที่ ๒
(๑ ม.ค. ๕๖)

ปีที่ ๓
(๑ ม.ค. ๕๗)

๗,๖๒๐
๙,๓๐๐
๑๑,๖๘๐
๑๕,๓๐๐
๑๙,๐๐๐

๘,๓๐๐
๑๐,๒๐๐
๑๓,๓๐๐
๑๖,๔๐๐
๒๐,๐๐๐

๙,๔๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๒๑,๐๐๐

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๒.๒ การลดรายจ่าย

			 ๒.๒.๑ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐบาลได้ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และส่งเสริมขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนไทยในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสสู่การแข่งขันในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
				
๒.๒.๑.๑ ให้มกี ารลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล โดยคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๓ ของก�ำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และร้อยละ ๒๐ ของก�ำไรสุทธิของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากร้อยละ ๓๐ เป็นจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๓ ของก�ำไรสุทธิที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๕ ที่สิ้นสุด
ในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และปรับลดอัตราภาษีและคงจัดเก็บอัตราเพียงร้อยละ ๒๐ ของก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการออก
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่ รองรับการปรับลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากรอบระยะเวลาบัญชีตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา ๕ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติมในเวลาต่อมา
				
๒.๒.๑.๒ ให้มกี ารลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ส�ำหรับก�ำไรสุทธิในส่วนทีเ่ กิน ๑ ล้านบาท
โดยจัดเก็บร้อยละ ๒๓ ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และร้อยละ ๒๐ ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๒.๒.๒ บัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้ด�ำเนินการมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรสะสม
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔,๑๔๐,๐๘๙ ราย เปิดใช้งานแล้ว ๔,๐๔๖,๑๗๕ ราย และใช้บตั รซือ้ ปัจจัยการผลิต
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๐๘๔.๖๖ ล้านบาท

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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			 ๒.๒.๓ มาตรการภาษี เ พื่ อ
ลดภาระการลงทุ น เช่ น บ้ า นหลั ง แรก และ
รถยนต์คันแรก
ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๒.๓.๑ โ ค ร ง ก า ร
รถยนต์คันแรก รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการคืนภาษี
รถคันแรกให้กับรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน ๑,๕๐๐ ซีซี
โดยถือตามค่าภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
คันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
ในกลุ่มอีโคคาร์ ซึ่งผลการด�ำเนินงานนับตั้งแต่เริ่ม
โครงการถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีดังนี้
รายการ

ผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด
ยอดอนุมัติการจ่ายเงินคืน
ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
ยอดจ่ายจริง

ม
•

มีผู้ขอใช้สิทธิคืนภาษีรถยนต์
คันแรก ๑,๒๕๖,๗๑๓ คัน
   อนุมัติการจ่ายเงินคืนแล้ว
  ๔๖๗,๐๖๔ คัน เป็นเงิน
๓๒,๖๓๓ ล้านบาท
• มีผู้ขอใช้สิทธิคืนภาษี
บ้านหลังแรก ๑๕,๘๔๕ ราย
จำ�นวนภาษีที่ขอยกเว้น
๕๕๖ ล้านบาท

จำ�นวนรถยนต์ (คัน)

จำ�นวนเงิน (บาท)

๑,๒๕๖,๗๑๓
๔๖๗,๐๖๔

๙๑,๙๐๗,๙๗๓,๗๒๓
๓๒,๖๓๓,๒๘๕,๗๓๘

๔๖๖,๑๕๓

๓๒,๕๗๙,๔๗๒,๒๙๙

				
๒.๒.๓.๒ มาตรการภาษีเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
(นโยบายบ้านหลังแรก) โดยออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ฉบับที่ ๕๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผมู้ เี งินได้ซงึ่ เป็นบุคคลธรรมดาทีซ่ อื้ อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็น
อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ซึ่งผล
การด�ำเนินงานนับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีจำ� นวนผูข้ อใช้สทิ ธิ ๑๕,๘๔๕  ราย
จ�ำนวนภาษีที่ขอยกเว้น ๕๕๖ ล้านบาท
			 ๒.๒.๔ พักหนีค้ รัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ หี นีต้ ำ�่ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อลดรายจ่ายภาระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นระยะเวลา ๓ ปี รวมทั้งยังขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
				
๒.๒.๔.๑ พักหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็น
ลูกหนีค้ งค้างต�ำ่ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีลกู หนีท้ คี่ า้ งช�ำระ เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
๓๗๗,๗๔๐ ราย มูลหนี้ ๔๓,๖๖๗.๘๘ ล้านบาท ซึ่งมีลูกหนี้ได้รับการอบรมแล้ว จ�ำนวน ๓๔๐,๓๙๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๑๑ ของจ�ำนวนลูกหนี้ที่ยังคงอยู่ในโครงการทั้งหมด และลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑,๘๒๘,๘๐๙ ราย มูลหนี้ ๒๐๑,๘๔๐.๑๑ ล้านบาท ซึ่งมีลูกหนี้ที่เลือกพักเงินต้นและลดดอกเบี้ยในอัตรา
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๒.๒.๔.๒ โครงการพักหนี้
เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
หนี้ ค งค้ า งต�่ ำ กว่ า ๕๐๐,๐๐๐ บาทผ่ า นสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ ปี ญ
ั หาการส่งช�ำระหนีท้ งั้ สถานะ
ปกติและหนี้ค้างช�ำระ
                 ๒.๒.๔.๓   โครงการช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ โดยการพักช�ำระหนี้
และให้มีเงินลงทุนกลับไปฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมของ
ตนเอง และเข้าสูเ่ กษตรกรรปกติใน ๓ ปีขา้ งหน้า โดยชดเชย
ดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้
จำ�นวนสหกรณ์/
ปีดำ�เนินการ		
กลุ่มเกษตรกร (แห่ง)

๒๕๕๓
๒๕๕๔ (ปีที่ ๑)
๒๕๕๔ (ปีที่ ๒)

๓๗๒
๓๗๗
๕๖๓

โครงการพักหนี้ :
มีเกษตรกรรายย่อยและประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการ
๒,๒๐๖,๕๔๙ ราย รวมมูลหนี้
๒๔๕,๕๐๗.๙๙ ล้านบาท

สมาชิก (ราย)

๒๐,๖๙๘
๔๘,๕๘๑
๕๒,๔๗๓

งบประมาณ (ล้านบาท)

๑๖๗.๒๓
๓๕๒.๗๐
๔๕๗.๕๘

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ� ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๗๑๕ ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยการพักช�ำระหนี้เดิมก่อนเกิดอุทกภัย
และลดภาระหนี้เงินกู้ใหม่ เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้สมาชิกที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๓ ของ
การด�ำเนินงาน
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ร้อยละ ๓ จ�ำนวน ๑,๖๕๘,๙๗๖ ราย และเลือกลดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๓ อย่างเดียว โดยไม่พกั เงินต้น จ�ำนวน
๑๖๙,๘๓๓ ราย นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ นะน�ำและติดตามการใช้เงินของลูกหนีท้ ปี่ ระหยัดได้
จากการเข้าโครงการให้มกี ารน�ำไปใช้จา่ ยทีเ่ ป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ การประกอบอาชีพ และส่งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อจัดท�ำระบบฐานข้อมูลของโครงการ

			 ๒.๒.๕ ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรม ดังนี้

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๒.๕.๑ ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ในแต่ละช่วงการค้าตั้งแต่ราคาต้นน�้ำ 
(ราคา ณ โรงงาน) ราคากลางน�ำ 
้ (ราคาขายส่ง) และราคาปลายน�้ำ (ราคาจ�ำหน่ายปลีก) ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม ดังนี้

•

						
ก�ำหนดสินค้าและบริการควบคุม จ�ำนวน ๔๓ รายการ (สินค้า
๔๐ รายการ บริการ ๓ รายการ) และสินค้าและบริการที่ติดตามดูแล ๒๒๕ รายการ (สินค้า ๒๐๕ รายการ
บริการ ๒๐ รายการ)

•

						
ดูแลราคาต้นน�้ำ (ราคา ณ โรงงาน) ให้สอดคล้องกับต้นทุนและ
เป็นธรรม โดยแบ่งการก�ำกับสินค้าเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบน�ำเข้า กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ
ในประเทศเป็นหลัก กลุม่ สินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทัง้ ในประเทศและน�ำเข้า และกลุม่ อาหารสด ซึง่ หากจ�ำเป็นต้องปรับราคา
จะพิจารณาให้ปรับราคาตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง ส�ำหรับหมวดอาหารสด เนื่องจากราคาขึ้นลงตามฤดูกาล
จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดในการปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งการประกาศราคาแนะน�ำ

•

						
ดูแลราคาปลายน�ำ 
้ (ราคาจ�ำหน่ายปลีก) ให้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิต และก�ำหนดระดับความส�ำคัญของสินค้าและบริการทีต่ อ้ งติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ เป็นประจ�ำทุกเดือน
๓ ระดับ ได้แก่ (๑) สินค้าทีม่ คี วามอ่อนไหวพิเศษ (Sensitive List) ซึง่ มีการติดตามราคาและสถานการณ์เป็นประจ�ำ
ทุกวัน (๒) สินค้าที่มีการติดตามราคาและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ (Priority Watch List) สัปดาห์ละ
๒ ครั้ง (๓) สินค้าที่มีการติดตามราคาและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�ำทุกปักษ์ (Watch List)

•

						
ก�ำหนดมาตรการในการดูแลราคา โดยออกประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ (๑) ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายส�ำหรับสินค้าและบริการควบคุม ๔๓ รายการ
เช่น การแจ้งต้นทุน ราคา การเปลี่ยนแปลงราคาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแจ้งปริมาณ สถานที่จัดเก็บ
การจัดท�ำบัญชีควบคุมสินค้า การขนย้ายเข้า/ออกในพืน้ ทีก่ ำ� หนดต้องขออนุญาต (ข้าวเปลือก ข้าวสาร น�ำ้ มันปาล์ม
กระเทียม) (๒) ก�ำหนดรายการสินค้าและบริการที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจ�ำหน่ายปลีก จ�ำนวน ๒๘๕ รายการ
(สินค้า ๒๓๗ รายการ และบริการ ๔๘ รายการ) (๓) ก�ำหนดอัตราเพิ่มลดราคาหัวมันส�ำปะหลังตามเปอร์เซ็นต์
เชื้อแป้ง และ (๔) การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร จ�ำนวน ๓๐ รายการ

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

						
ก�ำกับดูแลราคาจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับต้นทุน และเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค โดยก�ำหนดราคาอาหารปรุงส�ำเร็จแนะน�ำ ๑๐ รายการ และจ�ำหน่าย
ในราคาจาน/ชามละ ๒๕-๓๐ บาท ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไปและศูนย์อาหาร
ในห้างสรรพสินค้าจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จในราคาแนะน�ำ และเพิม่ ร้านอาหารธงฟ้า เพือ่ จ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จ
ในราคาจาน/ชามละ ๒๕-๓๐ บาท

•

						
ติดตามตรวจสอบมิให้มกี ารเอาเปรียบผูบ้ ริโภค โดยจัดสายตรวจออก
ตรวจสอบราคา ปริมาณสินค้า และเครือ่ งชัง่ ตวงวัดเป็นประจ�ำทุกวันทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย
การตรวจสอบราคา การปิดป้ายแสดงราคา การกักตุนสินค้า โดยตรวจสอบผู้ประกอบการเพื่อป้องกัน
การกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ�ำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบตามค�ำร้องเรียนผ่านสายด่วน
๑๕๖๙ ของกรมการค้าภายใน รวม ๒๙๒,๔๒๖ ราย พบการกระท�ำผิด จ�ำนวน ๘๓ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน
๕๗,๒๐๐ บาท และการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง มาตรวัดน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก๊าซแอลพีจี และก๊าซเอ็นจีวี การบรรจุก๊าซให้มีน�้ำหนักครบถ้วน และสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องได้มาตรฐาน รวมทั้ง
ตรวจสอบเครือ่ งชัง่ ตวงวัดในการซือ้ ขายผลผลิตทางการเกษตรรวม ๔,๕๑๖,๕๒๙ เครือ่ งต่อหีบห่อ พบการกระท�ำผิด
จ�ำนวน ๑๘,๓๒๖ เครื่องต่อหีบห่อ ด�ำเนินการยึด ผูกบัตรห้ามใช้ อายัด และด�ำเนินคดี จ�ำนวน ๔๔ คดี
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท

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

						
ตรึงราคาจ�ำหน่ายสินค้า โดยขอความร่วมมือผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ
สินค้า ๗ หมวด ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้ประจ�ำวัน หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ หมวด
บริภัณฑ์ขนส่ง หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ และหมวดทั่วไป รวม ๑๔๐ รายการ
ให้คงราคาจ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและได้มกี ารติดตามและก�ำกับดูแลราคา
อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ พิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการขอปรับราคาของสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะของวัตถุดบิ และ
ค่าแรงงาน และเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

•

ผ

						
จัดตั้งสมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟ้า ๑๕๖๙” เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายทัว่ ประเทศรวม ๕,๕๕๐ คน

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๒.๕.๒ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้
เพื่อเพิ่มก�ำลังซื้อสุทธิของประชาชน โดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม

•

						
มาตรการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถไฟ ชั้น ๓ (รถไฟฟรี)
โดยให้บริการขบวนรถบริการเชิงสังคม จ�ำนวน ๑๖๔ ขบวน ซึ่งมีผู้โดยสารหนาแน่นในบางช่วงตอน โดยเฉพาะ
ในชั่วโมงเร่งด่วน (เช้า/เย็น) ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะ
เดินทางในระยะทางสัน้ ๆ ในลักษณะการไปปฏิบตั งิ าน/
ไปสถานศึกษา/ค้าขาย ขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถเร็ว)
จ� ำ นวน ๘ ขบวน มี ผู ้ โ ดยสารหนาแน่ น เฉลี่ ย
ผู้โดยสารรถไฟชั้น ๓
ร้อยละ ๑๐๐ ทุกขบวน ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕-สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้บริการผู้โดยสารรวม
รวม ๓๑,๐๒๙,๙๘๑ คน
๓๑,๐๒๙,๙๘๑ คนโดยมี จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารเฉลี่ ย
และผู้โดยสารรถโดยสารประจำ�ทาง
วันละ ๘๖,๙๒๐ คน
รวม ๑๒๖,๑๖๗,๓๘๗ คน

•

					
มาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี)
โดยจัดรถโดยสารประจ�ำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) จ�ำนวน ๘๐๐ คัน ให้บริการผูโ้ ดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือน
สิ ง หาคม ๒๕๕๕-สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ให้ บ ริ ก าร
ผู้โดยสารรวม ๑๒๖,๑๖๗,๓๘๗ คน โดยมีจ�ำนวน
ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ๓๑๘,๖๐๕ คน

•

						
จั ด งาน
ธงฟ้าเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภค
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาถูกกว่า
ตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และจัดรถธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน
ตามแหล่งชุมชนและสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น
๒,๐๙๗ ครั้ ง สามารถลดภาระค่ า ครองชี พ ให้
ประชาชนได้ จ�ำนวน ๖.๑๔ ล้านคน คิดเป็นมูลค่า
รวม ๖๑๖  ล้านบาท

ได้รับการลดภาระค่าครองชีพ
จากนโยบายรถไฟฟรีและรถเมล์ฟรี

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

ร

						
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” โดยรับสมัครร้านค้าโชห่วย
เข้าร่วมโครงการกระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทุกต�ำบลทั่วประเทศ เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพ
จ�ำนวน ๒๐ รายการ ในราคาต�่ำกว่าตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๓๐ และจัดระบบบริหารจัดการ “ร้านถูกใจ”
เพือ่ ส่งผ่านให้ภาคเอกชนด�ำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็ง และก�ำกับดูแลให้ร้านถูกใจสามารถด�ำเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดย ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีร้านถูกใจที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรับสินค้า
จ�ำนวน ๕,๐๐๙ ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในชนบทที่ห่างไกล โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร้านถูกใจมีการซื้อสินค้ารวมมูลค่า ๑,๖๕๓.๑๒ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ให้ประชาชนได้ประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท

ร้านถูกใจมีการซื้อสินค้ารวม
๑,๖๕๓.๑๒ ล้านบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ให้ประชาชนได้ ๕๕๐ ล้านบาท

				
๒.๒.๕.๓ การดูแลด้านราคาพลังงาน เพือ่ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับ
ต้นทุน โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้

•

						
การตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum
Gas: LPG) ได้มีการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมทั้ง
หาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ร้านค้า และหาบเร่แผงลอยอาหาร
หากมีการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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รณรงค์และส่งเสริมร้านอาหารเข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้า
เพื่อจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จในราคาจาน/ชามละ ๒๕-๓๐ บาท และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จ�ำนวน
๕,๙๕๔ ร้าน จ�ำแนกเป็นกรุงเทพมหานคร ๖๕๐ ร้าน และส่วนภูมิภาค ๕,๓๐๔ ร้าน

•

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

						
การปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (Natural
Gas Vehicle: NGV) ส�ำหรับกลุ่มรถยนต์ทั่วไป ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ ๑๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม จนกว่า
จะได้ข้อสรุปต้นทุนราคาก๊าซ NGV ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ส่งผลให้ประชาชนเติมก๊าซ NGV ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ในราคา
๑๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม และส�ำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะได้ก�ำกับดูแลราคาและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ในช่วงที่ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อค่าโดยสารและประชาชน
ซึ่งด�ำเนินการผ่านโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV ซึ่งท�ำให้ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มรถโดยสาร
สาธารณะ ยังคงเติมก๊าซ NGV ในราคา ๘.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม

•

						
บัตรเครดิตพลังงาน NGV รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือต่อเนือ่ งจาก
ปีทผี่ า่ นมาแก่ผปู้ ระกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและราคาเชือ้ เพลิง
ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อเครื่อง รถตู้ร่วมโดยสารสาธารณะ และรถโดยสาร
สาธารณะอื่น ๆ ได้แก่ รถโดยสารของ ขสมก. รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) รถโดยสารของเอกชน
(รถสองแถว) และให้วงเงินสินเชือ่ ส�ำหรับช�ำระค่าก๊าซแทนเงินสด จ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และให้สทิ ธิ
ในการได้รับส่วนลดราคาก๊าซ NGV จ�ำนวน ๒ บาท
ต่อกิโลกรัม ภายในวงเงิน ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ มีการด�ำเนินโครงการต่อเนื่องภายใต้โครงการ
บัตรเครดิตพลังงานยกก�ำลัง ๒ ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยในช่วง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕–สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจ�ำนวน
ผู้สมัครบัตรเครดิตพลังงาน NGV จ�ำนวน ๗๐,๘๗๑
ราย บั ต รเครดิ ต พลั ง งานส� ำ หรั บ รถจั ก รยานยนต์
สาธารณะ จ�ำนวน ๒,๙๗๔ ราย และยอดใช้บัตร
ในการเติมน�้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ย ๑.๐๙ ล้านบาท
ต่อเดือน

•

						
นโยบายรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาท
ต่อลิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคการให้บริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสาร
รวมทั้งปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับสภาวะตลาดโลก
เน้นนโยบายส่งเสริมการใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกเลิกน�้ำมันเบนซิน ๙๑ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลที่ผลิตได้
ในประเทศ โดยปรับส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์ E20 ให้ตำ�่ กว่าแก๊สโซฮอล์ ๙๑ เพือ่ จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้นำ�้ มัน
แก๊สโซฮอล์ E20 เพิม่ ขึน้ ท�ำให้มปี ริมาณการใช้เอทานอลเฉลีย่ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพิม่ ขึน้ เป็น ๒.๖๖ ล้านลิตร
ต่อวัน มีราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ E20 ต�่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ ๙๑ อยู่ที่ลิตรละ ๒.๕๐ บาท ทั้งนี้ ฐานะกองทุนน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีเงินกองทุนทั้งสิ้น ๗,๐๓๒ ล้านบาท
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			 ๒.๓.๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการขยายโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย
สตรีให้มคี วามเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั สตรีในชุมชน ซึง่ การขับเคลือ่ นกองทุนฯ มีความก้าวหน้า
ส่งผลให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
ปัจจุบันมีสมาชิก จ�ำนวน ๙,๓๖๓,๘๘๙ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) และมีสมาชิกประเภทองค์กร
๑๐๕ องค์กร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้โอนเงินให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๒
จังหวัดละ ๕๐-๑๑๐ ล้านบาท รวม ๕,๗๑๐ ล้านบาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกระดับ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล และคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานจังหวัด รวมทัง้ จัดตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัด
และต�ำบลครบทุกแห่ง โดย ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการประเภทเงินอุดหนุนได้รับอนุมัติ จ�ำนวน
๗,๐๑๕ โครงการ สมาชิกได้รับประโยชน์จำ� นวน ๑,๒๙๖,๕๕๗ ราย และประเภทเงินทุนหมุนเวียนได้รับอนุมัติ
จ�ำนวน ๔๒,๒๗๖ โครงการ สมาชิกได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๕๐๔,๘๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินโครงการ
Smart Women เป็นการด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสนับสนุนและด�ำเนินการจัดให้มีช่อง IPTV ทีวีสตรี และ www.smartwomenthailand.com
ร่วมจัดนิทรรศการ Smart Women by ICT ในงานวันสตรีสากลเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้นโยบายและเป้าหมายที่จะให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อให้สตรีอย่างน้อย ๑ ล้านคนทั่วประเทศ
ใช้เป็นห้องเรียนรู้ส�ำหรับสตรีทั่วประเทศในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ IPTV และมีแผนที่จะด�ำเนินการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย ICT น�ำร่อง ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ส

สมาชิกได้รับประโยชน์จาก
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑,๘๐๑,๓๕๗ ราย
๔๙,๒๙๑ โครงการ
• กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๔ ล้านครัวเรือน
๔๔,๗๓๐ กองทุน
• กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
	๗๙,๐๖๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ๒๙,๘๗๐.๓๐ ล้านบาท
• กองทุนตั้งตัวได้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
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ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๓ การขยายโอกาส

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๓.๒ เพิม่ เงินกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท รัฐบาลได้สนับสนุน
งบประมาณและเพิ่มเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ระยะที่ ๓ โดยปัจจุบันได้จัดสรรโอนเงิน
ให้กองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว จ�ำนวน ๔๔,๗๓๐ กองทุน (คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๔๔ จากเป้าหมายกองทุนทั้งหมด ๗๙,๒๕๕ กองทุน ) รวมเป็ น เงิน ทั้ง สิ้ น ๔๔,๗๓๐ ล้ านบาท ทั้ง นี้
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณา
อนุมตั จิ ดั สรรในเดือนกันยายน ๒๕๕๖  อีกจ�ำนวน ๘,๘๖๐ กองทุน ซึง่ คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจ�ำนวนเป้าหมายทั้งหมดภายในปี ๒๕๕๖ โดยการด�ำเนินโครงการดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้
สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นฯ จ�ำนวนกว่า ๔ ล้านครัวเรือน
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรโอนเงินสามารถได้รบั โอกาสเข้าถึง
แหล่งทุนด้วยการน� ำเงินล้านใหม่ไปใช้ประโยชน์
เพื่ อ การประกอบอาชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องรอให้สมาชิกที่กู้ยืมไปก่อน
ส่ ง เงิ น ช� ำ ระคื น ต่ อ กองทุ น แล้ ว จึ ง จะได้ กู ้ ต ่ อ ไป
ยั ง จะมี ด อกผลที่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม จากเงิ น ทุ น ล้ า นใหม่
เพื่ อ น� ำ ไปจั ด สวั ส ดิ ก ารและสาธารณประโยชน์
ในหมู่บ้านและชุมชนมากขึ้นด้วย
								
นอกจากนี้ ได้มีการสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อยกระดับเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนเพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ แห่ง โดยความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย ด้วยการด�ำเนินการจัดฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนตามโครงการในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว ม
ระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ ด้วยการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีผลการด�ำเนินงานดีเป็นที่ยอมรับของกองทุนอื่น ๆ
ให้เป็นสถาบันการเรียนรูข้ องกองทุนหมูบ่ า้ นฯ จ�ำนวน ๘๔ แห่ง เพือ่ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรูท้ จี่ ะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากองทุนหมูบ่ า้ นฯ และเป็นทีป่ รึกษาในการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานของกองทุนหมูบ่ า้ นฯ ในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
๒.๓.๓ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เพื่อเป็นการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจให้แก่ท้องถิ่นในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนอีกด้วย โดยได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๗๙,๐๖๗
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๙,๘๗๐.๓๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดสรรอีกจ�ำนวน ๒,๘๙๗
หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการจัดงบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้การยอมรับและร่วมมือกันอย่างฉันทามติ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตั้งแต่ระดับฐานรากให้มีความมั่นคง รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดการด�ำเนินการระยะต่อไปโดยจะด�ำเนินการติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
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๒.๓.๔ สนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้และอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
หรือบุคคลทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกูย้ มื เพือ่ การสร้างงาน
สร้างอาชีพและรายได้ รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาทีจ่ บใหม่ โดยใช้กลไกของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(Authorized Business Incubators: ABI) ในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา นักธุรกิจศิษย์เก่า หรือผูม้ จี ติ อาสาทีป่ ระสบความส�ำเร็จและจากธนาคาร
ผู ้ ส นใจให้ กู ้ ยื ม รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและประชาชนได้ รั บ ทราบนโยบายและแนวทาง
การขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อประกอบธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งได้จัดให้มี
การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินของรัฐ ๖ แห่ง ร่วมสนับสนุนการเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ
ของผูม้ สี ทิ ธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตัง้ ตัวได้ โดยมีนกั ศึกษาแจ้งความจ�ำนงขอรับเงินสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้ ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั้ง ๕๖ แห่ง
๒.๓.๕ ส่ ง เสริ ม กิ จ การของ
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรง
ขั้นต�่ำ  และอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงาน
ที่สนับสนุนทั้งด้านการขยายโอกาสในการด� ำเนิน
ธุรกิจ และลดรายจ่ายของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้วย โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการ ดังนี้

ช
ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับค่าแรง
ขั้นต�่ำ และอุทกภัยปี ๒๕๕๔
โดยขยายเวลามาตรการภาษี
ออกไปอีก ๑ ปี โครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อ มาตรการ
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ SMEs

                    ๒.๓.๕.๑ ขยายเวลา
มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ออกไปอีก ๑ ปี เป็นตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส�ำหรับการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับเงินได้ที่มาจากการขาย
เครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ การหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๐ การหักค่าใช้จ่ายได้
๑.๕ เท่าของส่วนต่างค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓๐๐ บาทต่อวัน การปรับปรุงให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแรก และก�ำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๕ ของก�ำไรสุทธิ
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ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

ผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั่วประเทศ เพื่อจะได้น�ำผลที่ได้
มาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการ SMLให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้  และจะมีการด�ำเนินการ
เพือ่ พิจารณาคัดเลือกโครงการ SML ของหมูบ่ า้ นและชุมชนตัวอย่างเพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำเป็นองค์ความรู้ เพือ่ เป็น
บทเรียนส�ำหรับการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

			
๒.๓.๕.๒ บรรเทาผลกระทบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ ผ่านโครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
ระยะที่ ๕ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อ
แต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก PGS ระยะที่ ๔
วงเงินรวม ๓ ปี ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการขอค�้ำประกันทั้งสิ้น
๔,๒๔๓ ราย คิดเป็นวงเงิน ๑๔,๖๖๖ ล้านบาท
๒.๓.๕.๓ มาตรการสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย โดยธนาคารออมสินจัดสรรเงินฝากในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๐.๐๑
จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และให้ธนาคารพาณิชย์สมทบปล่อยสินเชือ่ ในสัดส่วน ธนาคารออมสิน : ธนาคารพาณิชย์
เท่ากับ ๕๐ : ๕๐ รวมทั้งโครงการค�้ำประกันสินเชื่อ (PGS) วงเงินค�้ำประกันสินเชื่อรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
(คาดว่าจะมีการให้สินเชื่อได้ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) โดย บสย. จะค�้ำประกันในวงเงินสูงสุด ๓๐ ล้านบาทต่อราย
ต่อสถาบันการเงิน หากสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนอย่างเดียวจะค�้ำประกันในวงเงินสูงสุด ๕ ล้านบาทต่อราย
ต่อสถาบันการเงิน
๒.๓.๕.๔ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติ ปี ๒๕๕๔ โดย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส�ำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จนถึงปัจจุบัน วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปีตลอดอายุสัญญา สิ้นสุดวันรับขอกู้
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือเมื่อเต็มวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติสินเชื่อแล้ว
จ�ำนวน ๓,๖๖๔ ราย วงเงิน ๑,๖๓๕ ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรค
๑. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังมีความจ�ำเป็นอยู่อย่างมากที่จะต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกเกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินงานจัดตัง้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
ระเบียบกองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความเข้มแข็งของกองทุนในอนาคต
๒. ปัญหาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากค่าจ้างขั้นต�่ำ 
ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตของผูป้ ระกอบการสูงขึน้ ซึง่ รัฐบาลได้ดำ� เนินมาตรการบรรเทาผลกระทบไปแล้ว เช่น โครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ในลักษณะแบบกลุม่ (Portfolio Guarantee Scheme: PGS) นอกจากนัน้ ยังจ�ำเป็นต้องยกระดับ
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื แรงงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมส�ำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ เมือ่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอาจท�ำให้ประสบปัญหาการบริหาร
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๓. การด�ำเนินงานในการส่งเสริมความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อเป็นทางเลือก
แก่เกษตรกรในการจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายตามทีค่ าดหวัง โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือการรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง ท�ำให้การเข้าไปเผยแพร่ความรู้
ของหน่วยงานภาครัฐท�ำได้ยากขึ้น

๓. การสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๑ สร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศ
		
๓.๑.๑ สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ รัฐบาลได้ประกาศให้ปี ๒๕๕๔–๒๕๕๕ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle
Thailand) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้าร่วมฉลองในพระราชพิธมี หามงคลทีจ่ ะมีขนึ้ ในช่วงปี
๒๕๕๔–๒๕๕๕  ซงึ่ การด�ำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประเทศด้านการท่องเทีย่ วแล้ว
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
				
๓.๑.๑.๑ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ในระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
มีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๑๗,๔๓๗,๒๑๙ คน ขยายตัวร้อยละ ๒๑.๔๑ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน ๗๕๔,๕๘๔.๕๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐.๓๔ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
				

๓.๑.๑.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมและสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว ด้วยการด�ำเนินกิจกรรม (๑) โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสี
ประเทศไทย) ประดับตกแต่งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญริมฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา (๒) โครงการพัฒนาถนนสายท่องเทีย่ ว เป็นการตกแต่งถนนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เช่น ท�ำซุ้มทางเข้า-ทางออก พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก จัดท�ำประติมากรรม ภูมิสัญลักษณ์ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ (๓) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองช้าง (Elephant World) โดยมีกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
สถานทีเ่ ลีย้ งช้าง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับสถานทีเ่ ลีย้ งช้าง หมูบ่ า้ นช้าง (๔) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ตามรอยเส้นทางถ่ายท�ำภาพยนตร์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์ และ (๕) พัฒนา
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
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จัดการแรงงานข้ามชาติ เช่น การจ้างงานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ระบบการคุม้ ครองแรงงาน และการพัฒนาทักษะ
ฝีมอื แรงงานให้สงู ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมการในเรือ่ งดังกล่าวด้วย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ
ของธุรกิจของไทยอย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

(๒) กระตุ ้ น กระแสการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย โดย
การเชิญชวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศให้มาท่องเทีย่ วประเทศไทยผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง และสื่อดิจิทัล และสร้างกระแสความนิยมประเทศไทยจากการจัดกิจกรรม
การตลาดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศโดยน�ำคณะบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชม
แหล่งท่องเทีย่ ว และน�ำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) เพือ่ ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ประเทศไทยและการต้อนรับ
ทีอ่ บอุน่ รวมถึงการจัดและสนับสนุนงานส่งเสริมการขายตลาดในประเทศเพือ่ การปลุกกระแสให้นกั ท่องเทีย่ วคนไทย
ได้เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ภายในภูมภิ าคและต่างภูมภิ าค โดยเจาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพทีม่ แี นวโน้มใช้จา่ ยสูง
และเน้นกิจกรรมทางการตลาดทีส่ นองตอบความต้องการของนักท่องเทีย่ วตามความสนใจพิเศษต่าง ๆ ตามรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูน และกลุ่มสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริม
การด�ำเนินงานร่วมกับเครือข่าย/พันธมิตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทัง้ ภายในและภายนอกแวดวงการท่องเทีย่ ว
อาทิ จัดเที่ยวบินเช่าเหมาล�ำจากภูมิภาคยุโรปและเอเชียเข้าประเทศไทย
						
(๓) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตลาดในประเทศ ผ่ า นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และต่อเนื่อง
ในปี ๒๕๕๖ และจะด�ำเนิน “โครงการหลงรักประเทศไทย” โดยน�ำเสนอมุมมองความรักที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศไทยทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ วและรักษาให้สวยงามตลอดไป นอกจากนี้ มีการจัดงาน
ส่งเสริมการขายตลาดในประเทศเพือ่ กระตุ้นการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศทั้งในและนอกฤดูการท่องเทีย่ ว
โดยเพิม่ ทางเลือกทีห่ ลากหลายให้แก่นกั ท่องเทีย่ วและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว
ในการเจาะตลาดใหม่ รวมทัง้ น�ำเสนอแหล่งท่องเทีย่ วและเส้นทางท่องเทีย่ วใหม่ในรูปแบบของการน�ำเทีย่ วน�ำร่อง
คาราวาน คู่มือเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ตลอดจนมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความรัก ความห่วงใย
และมีส่วนร่วมในการคืนประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม และการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่กับ
การร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
		
(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการดูแล
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาสายตรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ปลอดภัย
(Safety Zone) ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการจัดอบรมข้าราชการต�ำรวจท่องเที่ยวเพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการรักษา
ความปลอดภัยและให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว (๒) โครงการอบรมสมาชิกเครือข่ายแจ้งเหตุอาชญากรรมและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว (๓) โครงการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย และให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยว (๔) โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งเหตุ
ระวังภัยให้กับต�ำรวจท่องเที่ยว และ (๕) การจัดซื้อ
รถยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ต� ำ รวจท่ อ งเที่ ย วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษา
ความปลอดภัย รวมถึงการด�ำเนินโครงการการประกันภัย
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(๕) พัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการด�ำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่
(๑) การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในสาขาบริการที่พัก
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ขนส่งทางบก ทางน�้ำ  บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการฝึกอบรมและพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านภาษาอังกฤษ
เรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการ (๒) ศึกษากฎหมายธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวของ
ประเทศสมาชิก และ (๓) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ ภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ รวมทั้งการอบรมแบบ
ทางไกล (e-Learning)
(๖) บริหารจัดการพื้นที่ทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยด�ำเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้แก่ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยการจัดระเบียบกิจกรรมท่องเทีย่ วและแหล่งท่องเทีย่ ว
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และท�ำการตลาดการท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยการจัดหาเรือถีบจักรยานน�้ำ  ท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
๓.๑.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน
รัฐบาลได้พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านศุลกากรภายใต้รา่ งพระราชบัญญัตใิ ห้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... โดยสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านศุลกากรบริเวณพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนส�ำคัญ ได้แก่ ด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากร
หนองคาย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรบ้านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากร
สะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด่านศุลกากรตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพของด่านศุลกากรในการรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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คุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยก�ำหนดเริ่มคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทาง
ถึงประเทศไทย และด�ำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกนอกประเทศไทย

๓.๑.๓ บริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

				
๓.๑.๓.๑ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเร่ง
ด�ำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน
ตามแผนแม่บทส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน วงเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมแผน
การบริหารจัดการน�้ำลุ่มเจ้าพระยา ๘ ลุ่มน�้ำ  และแผนการบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำอื่นอีก ๑๗ ลุ่มน�้ำ  โดยมี
เป้าหมายในระยะสัน้ คือ การลดระดับความเสียหายและการป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่นในปี
๒๕๕๔ และในระยะยาว คือ การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ 
้ ดิน และป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้ ได้ผลักดันการด�ำเนินโครงการตามแผนแม่บท
ส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยั่งยืน วงเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน ป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคต ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิ
งบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินโครงการทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนไปแล้วบางส่วน (วงเงิน ๒๖,๙๘๖ ล้านบาท)
ประกอบด้วย ๓ แผน ได้แก่ (๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (๒) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ และ (๓) แผนงานก�ำหนดพื้นที่รับน�้ำนองและมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน�้ำ  ส�ำหรับการด�ำเนินการส่วนที่เหลือ รัฐบาลอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
จัดตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference:
TOR) โดยการคัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน�้ำมาร่วมเป็นกรรมการด�ำเนินการประยุกต์
แผนแม่บทส�ำหรับการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน และแผนงานโครงการที่หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน�้ำ
เสนอ พร้อมจัดท�ำเป็นข้อก�ำหนดโครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) โดยมีเป้าหมายหลักให้โครงการ
ต้องแล้วเสร็จให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยรัฐบาล
ได้เลือกกระบวนการก่อสร้างในลักษณะ “ออกแบบ ก่อสร้าง (Design and Build)” ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการรวมจุดแข็งของ
คณะท�ำงานด้านการศึกษาและบริษัทก่อสร้างเข้าด้วยกัน และยังท�ำให้ลดขั้นตอนในการด�ำเนินการ ซึ่งช่วยให้
โครงการแล้วเสร็จเร็วขึ้น

•

•

						
ก�ำหนดเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอในระดับ
สูงมาก เพื่อให้ได้ผู้ด�ำเนินการที่มีประสบการณ์ท�ำงานในโครงการขนาดใหญ่ในระดับชาติหรือระดับโลกมาเป็น
ผู้ด�ำเนินการอย่างแท้จริงโดยใช้แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ และต้องเสนอรายละเอียดด้านค่าก่อสร้าง ผลประโยชน์
และความคุ้มค่าในการลงทุน และสนับสนุนข้อมูล เอกสารการศึกษาที่มีอยู่ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ และก�ำหนด
ให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอทุกราย ต้องมีการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาทุกทางเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
กรอบแนวคิดที่ละเอียดและถูกต้องที่สุด
				
๓.๑.๓.๒ หลั ง จากที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนให้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอ
กรอบแนวคิด (Conceptual Plan) สามารถสรุปจ�ำนวนของผู้ที่สนใจและจ�ำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ
กรอบแนวคิด ดังนี้

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

•

						
บริษัท/กลุ่มบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ๖ ราย ได้แก่ Korea Water
Resources Corporation (K-water) กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที กิจการร่วมค้า ญี่ปุ่น-ไทย กิจการร่วมค้า
ทีมไทยแลนด์ กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกเลย์ และ ITD-Power China JV
				
๓.๑.๓.๓ เสนอขัน้ ออกแบบและก่อสร้างในระดับการออกแบบกรอบรายละเอียด
(Def initive Design) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย (กคนอ.) ได้ประมวลข้อเสนอกรอบแนวคิดจากทุกกลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
มาจัดท�ำเป็น TOR (ฉบับการประมูล) เพือ่ ให้ผทู้ ผี่ า่ นการคัดเลือกด�ำเนินการจัดท�ำ Def initive Design สรุปได้ดงั นี้

•

						
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง จะเป็นแบบการออกแบบรวมก่อสร้าง (Design
and Build) โดยเหตุผลเพือ่ ความรวดเร็วในการด�ำเนินการ และการรวมจุดแข็งของฝ่ายออกแบบและเทคนิคการก่อสร้าง
ของผู้รับจ้างก่อสร้างเข้าด้วยกัน และมีปริมาณงานที่ชัดเจน จนถึงขั้นการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้องาน
และราคาที่เสนอเรียกว่าการประกันราคาสูงสุด (Guaranteed Maximum Price: GMP) และจะต้องอยู่ในกรอบ
งบประมาณตาม TOR และไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลจัดสรร

•

						
ด้านวิศวกรรม/เทคนิค มีแนวคิดในการบริหารจัดการน�ำ 
้ (แก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง) ระดับอุทกภัยและภัยแล้งที่รอบปีการเกิด ๑๐๐ ปี และจะต้องด�ำเนินการให้ครบทุกด้าน คือ
(๑) น�้ำต้องมีที่อยู่ ประกอบด้วย เขื่อนเก็บกักน�้ำ การชะลอน�้ำด้วยแก้มลิง และการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้ำ (๒) น�้ำต้องมี
ที่ไป ประกอบด้วย การปรับปรุงการระบายน�้ำเดิม การจัดท�ำทางผันน�้ำหลากขึ้นใหม่ และ (๓) การป้องกันพื้นที่
ชุมชนและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ระบบป้องกันน�้ำท่วม และการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

• วงเงินงบประมาณ ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน

						
แต่ละโมดูล ดังนี้

งบประมาณ (ล้านบาท)
งาน

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

การสร้างอ่างเก็บน�้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
การจัดท�ำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดท�ำคันกั้นน�้ำ
การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิง
การปรับปรุงล�ำน�้ำสายหลักและคันริมแม่น�้ำของแม่น�้ำสายหลัก
การจัดท�ำทางน�้ำหลาก (floodway) และ/หรือทางผันน�้ำ 
(flood diversion)
(๖) การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

กลุ่ม A

กลุ่ม B

๕๐,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๕๓,๐๐๐

๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
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บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่แสดงความสนใจเข้าแข่งขัน โดยบริษัท
ทีส่ นใจมารับ TOR ของโครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) จ�ำนวน ๓๙๘ ราย บริษทั รวมกลุม่ เพือ่ ยืน่
ข้อเสนอ จ�ำนวน ๓๔ กลุ่ม/๑๑๔ ราย และกลุ่มบริษัทผ่านคุณสมบัติ จ�ำนวน ๘ กลุ่ม/ ๔๒ ราย

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๓.๑.๓.๔ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยัง่ ยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย ในกรอบวงเงิน ๒๘๔,๗๕๔.๗๗๘ ล้านบาท ในการด�ำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ทัง้ นี้ ให้มกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่มีค�ำสั่งศาลปกครองให้ชะลอโครงการฯ ซึ่งขณะนี้รัฐบาล
อยู่ระหว่างด�ำเนินการอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าว
๓.๑.๓.๕ การจัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ
เพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรองปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นและประกาศเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
และจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นผู้ด�ำเนินการในการรับฟังความคิดเห็น
๓.๑.๓.๖ การเร่ ง รั ด
ขยายเขตพื้ น ที่ ช ลประทาน ประกอบด้ ว ย
การจัดการน�้ำชลประทาน ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ๒๔.๕๒ ล้ า นไร่ โดยการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบชลประทานและการบริ ห าร
จัดการน�ำ 
้ มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕
การจัดหาแหล่งน�ำ้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน โดย
ด�ำเนินการส�ำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน ก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำ  มีผล
การด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗ การสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ตลอดจนจั ด หาน�้ ำ สนั บ สนุ น โครงการรั ก ษ์ น�้ ำ
เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน ๖๖ แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๔ และการป้องกันและบรรเทา
อุ ท กภั ย พื้ น ที่ ก ารเกษตรและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
จ�ำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจาก
อุ ท กภั ย ลดลง ๖๐,๐๐๐ ไร่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๕
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๓.๒.๑ ฟื ้ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น โดยการส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นการเยื อ นระดั บ สู ง กั บ
ต่างประเทศ โดยมีการไปเยือนประเทศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกว่า ๒๑ ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้วที่ไปเยือนรวม ๑๘ ประเทศ ซึ่งมีการน�ำนักลงทุนไทยเจรจาการค้าการลงทุนกว่า ๑๗ ประเทศ และต้อนรับ
การมาเยือนของผู้น�ำและบุคคลส�ำคัญจากต่างประเทศ  รวม ๒๑ ประเทศ
๓.๒.๒ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
เช่น การเข้าร่วมประชุมระดับผู้น�ำ ครั้งที่ ๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม การเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๑ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและเนการาบรูไนดารุสซาลาม การเข้าร่วมการประชุม
ด้านประชาธิปไตย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเยือนต่างประเทศแบบทวิภาคี
๓.๒.๓ การผลักดันการเปิด และยกระดั บจุด ผ่ า นแดนที่มีศักยภาพทางการค้าและ
คมนาคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย

ปัญหาและอุปสรรค
		 การสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านการท่องเทีย่ ว แม้รฐั บาลจะได้ดำ� เนินการส่งเสริมและสร้างสรรค์กจิ กรรม
การท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย่ วและตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
อย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่ผลกระทบจากปัญหาค่าเงินบาท ประกอบกับแต่ละประเทศมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มากขึ้น ก็ยังเป็นปัจจัยที่ท�ำให้คนไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น
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ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๓.๒ สร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
ความเชื่อมั่นในต่างประเทศ จากการเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�ำและเยือนประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
การมาเยือนประเทศไทยของผู้น�ำและบุคคลส�ำคัญจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับ
ประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

ร

๔.๑ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ งกับการปรับปรุงระบบประกัน
สุขภาพให้มคี วามเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๔.๑.๑ สร้างความเป็นเอกภาพ
และบูรณาการสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกัน
สุ ข ภาพภาครั ฐ โดยได้ มี ก ารบู ร ณาการระบบ
การให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลเอกชนนอกเครื อ ข่ า ยกองทุ น
ที่ มี สิ ท ธิ ด ้ า นการรั ก ษาพยาบาล โดยมี ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท�ำหน้าที่เป็นผู้ช�ำระ
บัญชี พบว่า มีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการ
๒๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔ ของโรงพยาบาล
เอกชนทั้งหมด มีผู้เข้ารับบริการ ๒๕,๑๐๘ ครั้ง และ
จ่ายค่าชดเชยให้แก่สถานพยาบาล ๓๔๑.๖ ล้านบาท
นอกจากนั้น ยังได้ท�ำการบูรณาการระบบการดูแล
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่
๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ โดยก� ำ หนดเกณฑ์ ม าตรฐาน
การรักษาและสิทธิประโยชน์เดียวกัน เช่น การปรับ
เพิ่ ม อั ต ราค่ า ฟอกเลื อ ดส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกั น ตน และ
ปรับสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด� ำ เนิ น การบู ร ณาการระบบการดู แ ลรั ก ษา
โรคมะเร็งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วม
โครงการบูรณาการ
ระบบการให้บริการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ๖๙.๔%
ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด
มีผู้เข้ารับบริการ ๒๕,๑๐๘ ครั้ง
และจ่ายค่าชดเชยให้แก่
สถานพยาบาล ๓๔๑.๖ ล้านบาท

๔.๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท�ำหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการ
สาธารณสุข เพือ่ บริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่าง ๆ ทีใ่ ห้บริการผูม้ สี ทิ ธิในกองทุน
ประกันสุขภาพภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการส่งมอบ/ถ่ายโอนงานจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ ระบบสารสนเทศ และสายด่วน รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจกับ
สถานพยาบาลทั่วประเทศเกี่ยวกับระบบและการรับส่งข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการบูรณาการข้อมูลได้
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
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๔.๒.๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมและสินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การจัดท�ำฐานข้อมูลการตลาดงานศิลปหัตถกรรม การจัดการ
องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมและศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เอกลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น การพัฒนางานศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม การจัดท�ำองค์ความรู้ การสร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Creative OTOP Brand ๔ ภูมิภาค การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๔.๒.๒ เพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรมและสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
				
๔.๒.๒.๑ พัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน โดยจัดอบรมการแต้มหมีส่ ธี รรมชาติแก่กลุม่ ทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น จัดค่ายหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง จังหวัดล�ำพูน กิจกรรมพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ
(เครืออีเฒ่า) จังหวัดมุกดาหาร และจัดกิจกรรม “ครูช่าง/ช่างฝีมือ สัญจร” รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท
เพื่อรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ถูกเลิกจ้างให้มีโอกาสได้ท�ำงานและมีกิจการเป็นของตนเอง ด้วยหลักคิด
“การตลาดน�ำการผลิต”
				
๔.๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ อาทิ สนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์บริการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับอ�ำเภอ ๘๗๘ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ค�ำปรึกษา แหล่งบริการทางด้านเงินทุน
และความรู้ทางด้านวิชาการองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
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๔.๒ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพือ่ การสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิน่ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ งจากปีทหี่ นึง่ เพือ่ การสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ภารกิจของ
มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้จากการพัฒนาสินค้า
ในท้องถิ่น/ชุมชน และพึ่งตนเองได้ โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
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ย
ก

๔.๒.๒.๓  พฒ
ั นาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อาทิ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้กบั วิสาหกิจชุมชนภาคอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเหมาะสม
ยกระดับผู้ประกอบการ
การเสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาทักษะให้แก่ผป้ ู ระกอบการ
หนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการผลิต
แบบบูรณาการ (OTOP PLUS)
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีไ่ ด้มาตรฐาน การน�ำวัตถุดบิ ภูมปิ ญ
ั ญา
ส่งผลให้สินค้าโอทอป
และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ตลอดจนให้ความรูด้ า้ นการประกอบอาชีพ
และบรรจุภัณฑ์มีมูลค่า
และด้านการบริหารจัดการที่ดี จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ราย
เพิ่มขึ้น ๒๐%
พร้ อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต้ น แบบ
จ�ำนวน ๓ เครือข่ายยกระดับผูป้ ระกอบการหนึง่ ต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ   (OTOPPLUS)   โดยพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส
ทางการตลาดโดยการใช้ระบบออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้า
หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ได้รบั การพัฒนาสินค้าและบริการ
โดยค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และส่งผลให้สินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
๔.๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและ
สินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่

				
๔.๒.๓.๑ ก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับ
การผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน และสนับสนุนให้ชมุ ชนใช้ทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผนวกกับองค์ความรู้
สมั ย ใหม่ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และอาชีพให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งจากการประเมินผล
การกำ�หนดมาตรฐาน
สัมฤทธิ์ของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทำ�ให้ผลิตภาพ
ชุมชน จ�ำนวน ๓,๔๕๕ ราย มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๑ ราย ในจ�ำนวนนี้ ๑,๐๔๗ ราย
โดยลดต้นทุนไม่น้อยกว่า ๓%
(ร้อยละ ๘๔.๔) พบว่า มีผลิตภาพในการผลิตเพิม่ สูงขึน้
ลดการสูญเสีย
โดยจ� ำ แนกเป็ น ลดต้ น ทุ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓
ไม่น้อยกว่า ๖%
ลดการสูญเสียไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖ มีมลู ค่ายอดขาย
มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙ (๓๒๘ ราย) คิดเป็น
ไม่น้อยกว่า ๙%
ร้อยละ ๓๑.๓

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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พื้นบ้าน จัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส�ำหรับตกแต่งภายในโรงแรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย
รวมทัง้ ประกาศผลผูช้ นะเลิศ ๑๐ ผลงาน และแสดงผลงานในงานนวัตศิลป์นานาชาติ การคัดเลือกทายาทหัตถศิลป์
เพื่อเชิดชูเกียรติการสืบสานงานหัตถกรรมจากบรรพบุรุษอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง
๔.๒.๔ พัฒนาตลาดและส่งเสริมการส่งออกสินค้าศิลปหัตถกรรมและสินค้าหนึง่ ต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่

๔.๒.๔.๑ พัฒนาสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก (๗๗ สินค้า
จากรากหญ้าสู่สากล) โดยการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น นิทรรศการ
“สุดยอดสินค้าโอทอปสู่ตลาดโลก” (TOP of OTOP) นิทรรศการพิเศษ PORDI ที่แสดงผลงานสินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการส่งออกด้วยตราสัญลักษณ์ PORDI และสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารชั้นน�ำ  งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ รวมทั้ง
การคัดเลือกจากผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพสูงในด้านคุณภาพ การออกแบบ
ที่ดีตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถส่งสินค้าออกไปจ�ำหน่ายยังหลายประเทศทั่วโลก ๓๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า  จนได้รับรางวัล PM Awards (OTOP Recognition Prime’s Minister Award)

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๔.๒.๓.๒ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ายสิ น ค้ า ได้ด�ำเนินการในหลายประเภทสินค้า
ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งสวนที่ท�ำจากเครื่องปั้นดินเผา ของตกแต่งร่างกายท�ำจากผ้าปัก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ่ ว มสมั ย จากวิ ถี ช นเผ่ า ร่ ว มกั บ ๖ ชุ ม ชน/ชนเผ่ า โดยได้ จั ด แสดงในงาน “นวั ต ศิ ล ป์ ไ ทย
เทิดไท้องค์ราชินี” พัฒนาแนวคิดจากสถาปัตยกรรม
ภายในวั ด ผ่ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ยังได้
จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดพิษณุโลก
และเชี ย งใหม่ ในเรื่ อ งความรู ้ ทั่ ว ไปของเตาเผา
เทคนิ ค การเผาที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ระบบ และคุ ้ ม ค่ า
และจั ด ฝึ ก อบรมและร่ ว มพั ฒ นาด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์
สร้างแบรนด์โลโก้ และปรับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
จ�ำนวน ๘๓ ราย เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
				
				
๔.๒.๓.๓ ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเชิดชูผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
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๔.๒.๔.๒ ขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม จัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการค้า
ในประเทศ รวมทัง้ เปิดให้บริการจ�ำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ งาน 2012 Craft Trend Fair
ณ สาธารณรัฐเกาหลี งาน Interior Lifestyle Tokyo 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น และก�ำหนดเข้าร่วมงาน Maison et
Objet  และงาน Thailand Festival ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๔.๒.๔.๓ จัดงานแสดง
สินค้าและงานจ�ำหน่ายสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
อาทิ การจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า หนึ่ ง ต� ำ บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ และอุดรธานี
โดยจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ๕ ประเภท ตลอดทั้ ง ปี
จัดงานแสดงและจ�ำหน่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผปู้ ระกอบการ
เข้าร่วม ดังนี้

ประเภทงานแสดง

วันที่จัดงาน

OTOP City 2012
OTOP Midyear 2013

๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๘ พฤษภาคม๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ยอดการจำ�หน่าย
งาน OTOP City 2012 :
๑,๐๔๔,๕๖๗,๕๒๑ บาท
งาน OTOP Midyear 2013 :
๗๒๒,๗๖๑,๗๐๔ บาท
เทศกาลอาหารโอทอปและผลไม้ :
๑๑๑,๔๒๑,๘๑๓ บาท
งานโอทอปภูมิภาค ประจำ�ปี ๒๕๕๖ :
๒๓๑,๖๔๗,๓๒๕ บาท

จำ�นวนผู้เข้าร่วม

ยอดการจำ�หน่าย (บาท)

๓,๔๙๙ ราย
๑,๖๒๔ กลุ่ม

๑,๐๔๔,๕๖๗,๕๒๑
๗๒๒,๗๖๑,๗๐๔

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเทศกาลอาหารสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลไม้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน–๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ�ำนวนผู้เข้าชมงาน
ตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม ๑๑๖,๖๒๑ คน ยอดจ�ำหน่ายสินค้าภายในงาน ๑๑๑,๔๒๑,๘๑๓ บาท และ
งานสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภูมิภาค ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔ ภูมิภาค ๕ จังหวัด (จังหวัดกระบี่
สุรินทร์ กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอุดรธานี) ยอดการจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๒๓๑,๖๔๗,๓๒๕ บาท
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๔.๒.๔.๕ ด�ำเนินธุรกิจโครงการร้านโอทอปชุมชนยิม้ OTOP PLUS เพือ่ จ�ำหน่าย
ปัจจัยการผลิตเพือ่ การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน หรือโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชนยิม้ จ�ำนวน ๑๐ สาขา
เป็นการสร้างตลาดโดยการเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างของ
ภาคธุรกิจที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสร้างตลาดที่จ�ำหน่าย
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
๔.๒.๔.๖ พัฒนาศักยภาพตลาดหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ได้รว่ มมือกับสมาคม
ผู้ค้าปลีกไทยในการพัฒนาส่งเสริมตลาดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยท�ำบันทึกความร่วมมือ ดังนี้ (๑) ก�ำหนด
แผนปฏิบัติการตลาดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของการด�ำเนินกิจกรรมที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) (๒) ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าและช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
โดยจั ด อบรมและน� ำ ผู ้ ป ระกอบการจากทุ ก จั ง หวั ด จ� ำ นวน ๑๕๓ ราย เข้ า ร่ ว มเจรจาธุ ร กิ จ กั บ ผู ้ ค ้ า ปลี ก
และนักธุรกิจต่าง ๆ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด  เทสโก้โลตัส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และบริษัทสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง จ�ำกัด ผลจากการเจรจามีผู้ประกอบการ
๒๑ ราย มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า ๑๐ ล้านบาท (๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ (๔) ออกแบบและจัดท�ำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ จ�ำนวน ๕๐ ตัวอย่าง
๔.๒.๕ ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
๔.๒.๕.๑ สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาและฝึกอบรมราษฎร พร้อม
สนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อาทิ โครงการพัฒนาครูผสู้ อนในมูลนิธศิ ลิ ปาชีพ โครงการภูฟา้ จังหวัดน่าน โครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดเลย และโครงการผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดตากและเชียงใหม่
ซึ่งมีราษฎรได้รับการพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๑,๔๐๔  ราย และอยู่ระหว่างการพัฒนา ๑๐๕ ราย
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๔.๒.๔.๔ โ ค ร ง ก า ร
ThailandMall.net โดยพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และ
เชื่ อ มโยงค� ำ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารจากเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงานและเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
ตลอดจนการจัดหาวัตถุดิบได้สะดวก โดยคาดว่า
จะสามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๕ เดือน
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๔.๒.๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นการน�ำเอาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาของไทยมาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จ�ำนวน ๒๗ ผลิตภัณฑ์ มารับการตรวจสอบระดับความสามารถ
ในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย พร้อมทัง้ จัดการอบรม สัมมนา ให้ความรูพ้ นื้ ฐานของการท�ำธุรกิจ ตลอดจน
คูม่ อื การด�ำเนินธุรกิจ อีกทัง้ ยังจัดท�ำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำ� ร่อง เพือ่ เป็นต้นแบบ
การขยายผลต่อไป
๔.๒.๕.๓ พัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งแก่ธรุ กิจชุมชนตามแนว
พระราชด�ำริ รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพจะได้
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และเกิดแผนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในการขอวงเงินตั้งตัวกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการอบรมจะมีการจัดประกวด
แผนธุรกิจ โดยมีรางวัลเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒๕๔ ราย เกิดแผนธุรกิจจ�ำนวน ๒๐๑ แผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประกวดแผนธุรกิจ โดยมี
รางวัลเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่
๔.๒.๕.๔ พัฒนาผูป้ ระกอบการตามแนวพระราชด�ำริ โดยร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการด้าน
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ มีการให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ และ
ด�ำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ด�ำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ตัวอย่างประจ�ำจังหวัดและท้องถิ่น ตลอดจนจัดการประเมิน ทดสอบ และส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ เพื่อเตรียมการสู่มุมสินค้าสู่ตลาดอาเซียน ตลอดจนจัดท�ำและดูแลเว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผูป้ ระกอบการสินค้าชุมชน เพือ่ การพัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
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๔.๓.๑ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จ�ำนวน ๘๕๘,๘๙๖ เครือ่ ง
ดังนี้
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

      โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำ�นักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      ตำ�รวจชายแดน
      เมืองพัทยา
      กรุงเทพมหานคร
      โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           
   รวม

จำ�นวน (เครื่อง)

                                ๗๕๓,๙๓๘
   ๕๖๖,๗๒๓
๑๘๓,๓๖๐
๓,๘๕๕
๑,๘๘๑
๑,๕๕๗
๔๖,๕๗๕
๕๔,๙๔๕
๘๕๘,๘๙๖

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดซื้อให้กับหน่วยงาน ๑๐ แห่ง จ�ำนวน ๑,๘๐๓,๓๓๗ เครื่อง
งบประมาณรวม ๕,๐๙๒.๑๗๙ ล้านบาท และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ส�ำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อให้ครูใช้ส�ำหรับการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕๙,๔๒๘ เครื่อง
๔.๓.๒ การพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี ๒๕๕๖ โดยเป็นการพัฒนาโครงข่ายไร้สาย เพื่อให้
ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
๒๗,๒๓๑ โรงเรียน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ซึ่งรัฐบาลได้ติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไร้สายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ปัจจุบันได้ติดตั้งวงจร
โครงข่ายไร้สายไปแล้วประมาณ ๕,๐๐๐ วงจร และคาดว่าจะติดตั้งวงจรภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
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๔.๓ จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในการศึกษาหาความรู้
และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจากการด�ำเนินการในปีที่หนึ่ง โดยได้ด�ำเนินการในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๔.๔ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ แก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” รัฐบาลได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ยึดหลักนิติธรรม
ในการปราบปราม ลงโทษ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
ประชาชนในสังคม โดยได้มีการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีแรก ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

จ

๔.๔.๑ ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย การปราบปรามยาเสพติดได้ดำ� เนินการ
ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยในปีทสี่ องรัฐบาลได้มกี ารจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดในคดียาเสพติดทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
จ�ำนวน ๔๑๓,๔๙๗ คดี และด�ำเนินมาตรการยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๔,๐๗๔ คดี
เป้าหมายมูลค่าทรัพย์สนิ ๒,๐๐๐ ล้านบาท มีผลด�ำเนินการแล้ว ๒,๐๒๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๒ รวมทัง้
มียาบ้าที่ถูกจับได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๒๐.๘๓ ล้านเม็ด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

จับกุมผู้กระทำ�ความผิด ๔๑๓,๔๙๗ คดี
ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดทั่วประเทศ ๔,๐๗๔ คดี
๒,๐๒๐.๓๖ ล้านบาท
• สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ
	๑,๔๒๐,๓๖๔ คน
• บำ�บัดรักษาและฟื้นฟู ๕๐๓,๗๘๓ ราย
• ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน ๑๖,๐๗๐ ราย
•
•

๔.๔.๒ เฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากในปี
ที่ผ่านมา โดยในปีที่สองได้มีการแยก “ผู้ขาย” ออกจาก “ผู้เสพ” เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
จ�ำนวน ๗๖,๕๔๗ หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมาย ๘๔,๓๒๐ หมู่บ้าน/ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา ให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑,๔๒๐,๓๖๔ คน ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา
๓๘,๕๐๓ แห่ง ๗๗ จังหวัด ควบคุมตรวจสอบการน�ำเข้าสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม
และยาเสพติดในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นเรือนจ�ำสีขาวแล้ว ๙๑ แห่ง ประกาศ
เป็นแดนสีขาวแล้ว ๓๓ แห่ง และห้องนอนสีขาว ๗ แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมการจัดท�ำมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๒๑,๐๑๙ แห่ง มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๙,๙๙๑ คน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๔.๔.๔ สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากในปีแรก
เพื่อป้องกันการลักลอบน�ำยาเสพติดสู่ประเทศไทยในภาพรวม มีการลาดตระเวน ๕๙,๗๐๘ ครั้ง ตั้งด่านจุดตรวจ
และด่านตรวจในพื้นที่แนวชายแดน ๔๖,๑๔๖ ครั้ง รวมทั้งปิดล้อมและตรวจค้น ๑,๕๔๘ ครั้ง

ร

๔.๕ เร่งน�ำสันติสขุ และพัฒนาคุณภาพชีวติ สูช่ ายแดนใต้ รัฐบาลได้นอ้ มน�ำกระแสพระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการปฏิบตั ใิ นแนวทางสันติวธิ ี โดยเน้นความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งน�ำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
๔.๕.๑ จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงานให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ฯ และสร้างเอกภาพในงานพัฒนาซึ่งมีศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดชอบ
และงานด้านความมั่นคงที่ด�ำเนินงานโดยกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยก�ำหนด
เป้าหมายร่วมงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ด้ า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ป ระจ� ำ ปี
๒๕๕๗ แล้วเสร็จส�ำหรับใช้เป็นกรอบในการด�ำเนิน
แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เร่งนำ�สันติสุขสู่ชายแดนใต้
ในปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
โดยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสนอแนะ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
บูรณาการผลักดันแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์
ประชาชนและเยาวชนในจังหวัด
ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาในปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน
ชายแดนภาคใต้ และสร้าง
๑๑ เรื่ อ ง รวมทั้ ง ใช้ ก ระบวนการด้ า นสั น ติ วิ ธี
สภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหา
มีการลงนามเพือ่ แสดงเจตนารมณ์รว่ มกันในการพูดคุย
ทางออกจากความขัดแย้ง
เพือ่ สันติภาพในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง
โดยสันติวิธี
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กั บ แกนน� ำ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๔.๔.๓ บ�ำบัดรักษาผูเ้ สพยาเสพติด รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากในปีทหี่ นึง่ ซึง่ ปัจจุบนั
มีศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ท�ำหน้าที่ในการดูแลการบ�ำบัด
รักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�ำบัด และระบบต้องโทษที่ด�ำเนินการ
จากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มี
คุณภาพมาตรฐาน โดยการด�ำเนินงานในปีทสี่ องรัฐบาลได้นำ� ผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าอยูใ่ นกระบวนการบ�ำบัด
รักษาและฟื้นฟู จ�ำนวน ๕๐๓,๗๘๓ ราย จากเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๗.๙๓ (ข้อมูล ณ วันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๖,๐๗๐ ราย ส�ำหรับ
การบ�ำบัดรักษายาเสพติดในกลุม่ เด็กและเยาวชนจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการบ�ำบัดยาเสพติดให้กบั เจ้าหน้าที่
ของกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ พัฒนามาตรฐาน/รูปแบบการบ�ำบัดฯ ในกลุม่ เด็ก
และเยาวชน และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ

กลุ่มบีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและมีการจัดการ
ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีสว่ นร่วม โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนา ซึ่งผลการด�ำเนินงาน พบว่า ศอ.บต. สามารถสร้างความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนหมู่บ้านที่เกิดเหตุลดลง
ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

			 ๔.๕.๒ พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายต�ำรวจ โดยเฉพาะศูนย์
พิสูจน์หลักฐาน ทั้งในด้านการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของ
การผ่าศพที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ
การเก็บวัตถุพยาน เอกสารดีเอ็นเอ โดยน�ำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เข้ามาใช้ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเข้าไปตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุให้มคี วามรัดกุมและมีเอกภาพ เพือ่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ปตรวจสอบ
พยานหลักฐาน
๔.๕.๓ ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาความไม่สงบตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน ๑๓ เมืองหลัก ก�ำหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาตาม
ความส�ำคัญเร่งด่วนเชิงพื้นที่ (Safety Zone) ใน ๑๓ เมืองหลัก โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองก�ำลัง
ประจ�ำถิ่นและภาคประชาชนร่วมกันรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านและชุมชนตนเอง เช่น การเพิ่มกรอบ
อัตราก�ำลังของอาสาสมัครในพื้นที่ จ�ำนวน ๒,๗๐๐ อัตรา
๔.๕.๔ ภารกิจการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ได้เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
๓,๙๓๕ ราย จัดท�ำโครงการเยียวยาด้านจิตวิญญาณ โดยน�ำผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ จ�ำนวน ๑๕๒ คน เดินทางประกอบ
ศาสนกิจพิธอี มุ เราะฮ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ นชุมชน โดยตัง้ เป็นเครือข่าย
จ�ำนวน ๑๕ เครือข่าย สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างยามท้องถิน่ รวม ๔๒๐ คน และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยสนับสนุน
งบประมาณให้กับผู้น�ำท้องถิ่น ๑,๙๗๐ หมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
มีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว จ�ำนวน ๑,๒๖๕ ราย
๔.๕.๕ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือนักลงทุนและประชาชนออกไปจนถึงสิ้นสุดปี ๒๕๕๗ ได้แก่
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย และประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖ ซึง่ สนับสนุนนักลงทุนให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตา่ ง ๆ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจัดท�ำโครงการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตประชาชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร รวมทัง้ พัฒนากระบวนการแปรรูป
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมไม้ยางพาราอย่างคุ้มค่า ซึ่งขณะนี้ด�ำเนินการไปแล้ว ๓๓๗ ราย
๔.๕.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนและเยาวชน โดยส่งเสริมด้านการกีฬา การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนและวัฒนธรรม เช่น โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ โครงการจัดถวายเงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
ได้โอนเงินแล้ว ๑๑๔.๖๗ ล้านบาท) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับต�ำบล
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๔.๕.๗ ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗ มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๔.๕.๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ นชุมชนในการร่วมสร้างสันติสขุ
มีการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ เช่น จัดตั้งชมรมสันติสุขอยู่ที่ต�ำบล รวม ๒๘๒ แห่ง จัดตั้งอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยโดย
ตัง้ เป็นเครือข่ายจ�ำนวน ๑๕ เครือข่าย สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างยามท้องถิน่ รวม ๔๒๐ คน จัดท�ำโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้นำ� ท้องถิ่น
โดยใช้เวทีประชาคมแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านรวม ๑,๙๗๐ หมู่บ้าน แก้ไขปัญหาที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ
บูโด-สุไหงปาดี ทับที่ดินท�ำกินราษฎรในพื้นที่ ๘๙ หมู่บ้าน โดยพิสูจน์สิทธิแล้วเสร็จ ๑๒,๑๐๑ ราย รวม
๑๓,๐๕๓ แปลง พื้นที่ ๖๓,๐๔๘ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ที่มีปัญหา
๔.๕.๗.๒ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ โดยพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ จัดท�ำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุจ�ำนวน ๑๗๐ ราย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก
ให้ได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม จ�ำนวน ๗๙๒ ราย จัดทีมสหวิชาชีพเยี่ยมเยียนคนพิการและทุพพลภาพ
รวม ๓๐๓ คน และการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นผู้น�ำในการสร้างสันติสุข รวม ๕๐๐ คน ตลอดจนการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กับ พม.
๔.๕.๗.๓ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการด�ำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี และ
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและธุรกิจฮาลาล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าชายแดนภาคใต้รวม ๕ ครั้ง
๔.๕.๗.๔ ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และสร้างรายได้ ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริม
การสอนหลักสูตรทวิภาษาในโรงเรียน ๑๐ แห่ง ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบพหุภาษา (ภาษาไทย มลายูกลาง และอังกฤษ)
ให้ทุนการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา ก่อตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังให้กับเยาวชนว่างงาน จ�ำนวน ๓๑ ราย ในจังหวัดปัตตานี ส่งเสริม
อาชีพกลุ่มนาเกลือบานา สนับสนุนการซื้อวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร จ�ำนวน ๑๓๘ ราย การฟื้นฟู
นาร้างซึ่งก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม ๓,๐๐๐ ไร่ ในจังหวัดปัตตานีและยะลา โดยมีการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
รวม ๓๖๘ คน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไขปัญหา

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

57

ผลการดำ�เนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

เพือ่ เป็นพลังสร้างสันติสขุ โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิน่ สัมพันธ์เชือ่ มความสามัคคี และโครงการเยาวชน
เชือ่ มความสัมพันธ์ไมตรีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน โครงการสานพลังพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ศาสนา ผูน้ ำ� ชุมชน ท้องถิน่ ในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ระหว่าง
ไทยพุทธและไทยมุสลิมในพืน้ ที่ โดยการจัดเวทีผนู้ ำ� ชุมชนท้องถิน่ การจัดกิจกรรมพัฒนาสิง่ สาธารณประโยชน์ อาทิ
การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงห้องมัสยิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จริยธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมผู้รับประโยชน์ ๑๐,๐๐๐ คน ส่งผลต่อความสงบสุขของชุมชน ๕๕๗ หมู่บ้าน

ราคายางพาราตกต�่ำ  โดยได้จัดสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน จ�ำนวน ๕ โรง ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ๒ โรง ปัตตานี ๑ โรง และยะลา ๑ โรง
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๔.๕.๗.๕ สร้างพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมเพือ่ แสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
โดยสันติวธิ ี โดยสนับสนุนให้ผนู้ �ำศาสนามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เช่น ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
น�ำหลักศาสนามาใช้ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชน จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่
พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงโดยมีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๓,๒๐๐ คน การจัดตั้งสถานีวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมลายู การจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มประเทศองค์กร
ความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation: OIC) ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

๕. การบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการบริหารประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ โดย
๕.๑ ขับเคลือ่ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐอย่างจริงจัง
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๕.๑.๑ ปราบปรามทีจ่ ริงจังและการลงโทษทีเ่ ข้มงวด รัฐบาลได้ประกาศลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและเกิดความตระหนักถึงการด�ำเนินการที่เข้มงวดและจริงจัง
จัดตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก และคณะกรรมการด้านปฏิบัติการในการบูรณาการ
ด้ า นการตรวจสอบ รั บ แจ้ ง เบาะแสและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ป้ อ งกั น และปราบปรามอย่ า งเบ็ ด เสร็ จ ครบวงจร
ณ จุดเดียว มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเกิด
การรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแก้ไขกฎ ก.พ. เพื่อให้การลงโทษกรณีการทุจริตแล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน รวมทั้งได้ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานราชการในการป้องกันไม่ให้บรรจุข้าราชการที่ได้รับ
ล้างมลทินในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ อีกครั้ง ประกอบกับได้จัดสัมมนาชี้แจงให้ผู้แทนส่วนราชการทั้งจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๔๐๐ คน ได้รับทราบ และก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่กระท�ำผิด
การทุจริตคอร์รปั ชันสามารถกลับเข้ารับราชการได้ และแก้ไขกฎหมายร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
๕.๑.๒ การพัฒนาองค์กรสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ (๑ กรม ๑ ป้องกันโกง)
ในส่ ว นราชการและจั ง หวั ด เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการของตนเอง โดยการพั ฒ นา
หรือปรับปรุงกระบวนการหลักทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
จากในปีที่หนึ่ง โดยในปีที่สองมีผลการด�ำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับแผนการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
ตามภูมภิ าคต่าง ๆ เพือ่ แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานในพืน้ ทีจ่ ริง ตลอดจนจัดตัง้ ศูนย์
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๕.๑.๓ การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก รัฐบาลได้จดั ท�ำรายงานสถิตแิ ละผลการด�ำเนินการ
กับเรื่องร้องเรียนทั้ง ๓ ช่องทางพิเศษของรัฐบาล ได้แก่ สายด่วน ๑๒๐๖ ตู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
เว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th เช่นเดียวกับ
การด�ำเนินการในปีแรก รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ท�ำการเชื่อมโยงระบบ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต กั บ ระบบสารสนเทศ
ของนายกรัฐมนตรี และส�ำรวจความพึงพอใจของ
ภาคเอกชนและประชาชนต่อการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
ของรั ฐ บาลในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อ
ทุกมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล
๕.๑.๔ การปลุกจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนักรู้ รัฐบาลได้จดั การสัญจรส่วนภูมภิ าคเพือ่
สร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายในการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ๔ ภูมิภาค เช่นเดียวกับ
ในปีทหี่ นึง่ โดยมีผเู้ ข้าร่วมทัง้ หมด ๑,๐๒๐ คน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติขา้ ราชการต้นแบบทีม่ คี วามประพฤติดี ทุม่ เท
ในการท�ำงาน ไม่ทุจริต และด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”
ประชาสัมพันธ์และจัดท�ำรายการ “คนดีมีจริง” โดยเสนอเรื่องราวของข้าราชการที่ดี มีความเสียสละ อุทิศชีวิต
เป็นข้าราชการของแผ่นดิน สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างสมเกียรติในฐานะ “ข้าราชการ
ต้นแบบ” และจัดพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลจ�ำนวน ๒๒ คน
ตลอดจนจัดท�ำหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนต� ำแหน่งข้าราชการ โดยใช้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นเกณฑ์กลาง และส่วนราชการสามารถก�ำหนดเกณฑ์เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม
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เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส่วนราชการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับ
การต่อต้านการทุจริตให้อยู่ในระดับสากล และสร้างความเชื่อถือศรัทธาในการบริหารราชการของประเทศ
และศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาข้าราชการ
และประมวลจริยธรรม รวมทั้งเป็นเครือข่ายท�ำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจ�ำกระทรวง
นอกจากนี้ อยูร่ ะหว่างศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการกระท�ำความผิดทุจริตคอร์รปั ชันเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิรปู กระบวนงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการจัดจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปศึกษาหรือเข้ารับการอบรม ซึ่งต่อไป
จะมีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อันจะแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
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๕.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้
โดยจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้
เพิ่มอีกจ�ำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖ วัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (๑) กิจกรรมเพื่อความผูกพัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (๒) กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (๓) กิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพ (๔) กิจกรรมศึกษาดูงาน และ (๕) กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๙๐ คน
คิดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ร้อยละ ๕๐ ครูร้อยละ ๒๐ และต�ำรวจร้อยละ ๓๐ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล โดยด�ำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนัน้ ยังได้จดั สัมมนาเพือ่ ปรับปรุงโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน ๑ รุ่น จ�ำนวน ๒๕ คน ระยะเวลา ๒ วันท�ำการ ในวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดเพชรบุรี
๕.๓ พัฒนาหลักสูตรและด�ำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ส�ำหรับข้าราชการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน อาทิ หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management
Program) ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด) รุ่นที่ ๑ จ�ำนวน ๓๐ คน
และรุ่นที่ ๒ จ�ำนวน ๖๐ คน หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ในวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน ๕๒ คน และหลักสูตรข้าราชการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อาเซียนโดยตรง โดยด�ำเนินการอบรมหลักสูตรข้าราชการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง ช่วงที่ ๔ ในวันที่
๓–๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๕๐ คน เป็นต้น
๕.๔ ติดตามผลการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
จัดประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๓๖๐ คน
๕.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเด็นเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย
การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของภาคราชการของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ศึกษาการด�ำเนินการและความก้าวหน้าตามอนุสัญญา “Luang Prabang Joint Declaration” และ
การน�ำหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือ
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการท� ำ งานร่ ว มกั น โดยข้ า ราชการที่ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า
คณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาดูงาน กลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
การเดินทางไปต่างประเทศ จ�ำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ (๑) เนการาบรูไนดารุสซาลาม วันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(๒) มาเลเซีย วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ
(๔) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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