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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ค
ว
าม

ม
ั่น
ค
ง
ขอ

ง
ร
ัฐ

ส่วนที่สอง

ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(จําแนกรายมาตรา)

	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารประเทศโดยค�านึงถึงพันธกิจที่ต้องสนองตอบต่อแนวนโยบาย 

พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๗๗-๘๗	 เป็นส�าคัญเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 

ในแต่ละด้านให้เกิดความมีเสถียรภาพและยั่งยืน	รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ	

อนัจะน�าไปสูส่งัคมไทยทีป่ระชาชนสมานฉนัท์ปรองดอง	มคีณุภาพชวีติทีด่	ีและมคีวามสขุ	โดยมผีลการด�าเนนิการ 

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	จ�าแนกรายมาตราได้	ดังนี้
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“...ความมั่นคงของรัฐเป็นปัจจัยสำาคัญพื้นฐานที่จะทำาให้เราก้าวไปได้อย่างมั่นคง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ประชาชนทั้งประเทศ 

และความมั่นคงต่าง ๆ นั้นเติบโตไปได้ และที่สำาคัญคือความสุขของคนในประเทศ...”

ในโอกาสเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี ๒๕๕๕ 
และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำาปี ๒๕๕๖
ของกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

แนวนโยบาย
ด้านความมั่นคงของรัฐ

มาตรา ๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง 

เขตอำานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำาเป็น และ 

เพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์

แหง่ชาต ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ และเพือ่การพฒันา 

ประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

มาตรา ๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอำานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจำาเป็น 
และเพียงพอ เพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความม่ันคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์  
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ

	 รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการสร้างความปรองดองของคนในชาต	ิการเยยีวยาและฟ้ืนฟผููท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การเร่งน�าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เทิดทูน	ปกป้อง	 และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 

การป้องกันประเทศและการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 รัฐบาลยึดมั่นและตระหนักถึง 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	ซึง่เป็นศนูย์รวมจติใจและความจงรกัภกัดี

ของประชาชนชาวไทยตลอดมา	โดยรฐับาลได้จดักจิกรรมเพือ่เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	สนบัสนนุการจดังาน

พระราชพิธีและรัฐพิธีส�าคัญ	ดังนี้

  ๑.๑ พทิกัษ์และปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ รฐับาลได้ถวายความปลอดภยัแด่พระมหากษตัรย์ิ	 

และพระบรมวงศานวุงศ์	รวมทัง้มมีาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ปกป้องการล่วงละเมดิสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	และด�าเนนิการ 

ปราบปรามการกระท�าที่เป็นการล่วงละเมิดมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๑.๑.๑ ดำาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้

    ๑.๑.๑.๑ จัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเทิดทูน 

และพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 ป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามต่าง	 ๆ	 จากระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม

ออนไลน์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	รวมถงึการตดิตาม	ดแูล	แก้ไขปัญหากรณผีูไ้ม่ปรารถนาดี 

แสดงข้อความ	รูปภาพ	สื่อมัลติมีเดียไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ	เช่น	Google	Facebook	YouTube	และ	Microsoft	เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

จากสื่อออนไลน์และการกระท�าความผิดทางระบบอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์

    ๑.๑.๑.๒ สนบัสนนุศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security 

Operation Center: CSOC)	โดยการจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรู้	ทักษะที่เกี่ยวข้อง

ต่อการด�าเนินงานของประเทศในการก�ากับ	ดูแล	ป้องกัน	ปราบปราม	พิสูจน์หลักฐาน	สืบสวน	สอบสวน	จาก 

ภัยคุกคามและการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศชาติ	 ศาสนา	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 หรือเด็ก	 เยาวชน	สังคม	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีของไทย	 บนหลักการอ�านวยความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องได้รับการดูแลและพิจารณาให ้

ความเป็นธรรมในการด�าเนินการต่อข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากการด�าเนินงาน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๑.๑.๑.๓ จัดกิจกรรมและดำาเนินโครงการเพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์

สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่	กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ	เทิดไท ้

องค์ราชันย์	 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้กฎหมายคอมพิวเตอร์ประโยชน์และโทษภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต	 

ร้านเกมใสสะอาด	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	 กิจกรรมออนไลน์ใสสะอาด	 เรารักในหลวง	กิจกรรมอบรม 

สมาชิกสายตรวจอินเทอร์เน็ตเรารักในหลวง	 และกิจกรรมจ่าฮูกสอนเด็ก	 เรารักในหลวง	 ตลอดจนมอบหมาย 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการด�าเนินงานโครงการและกิจกรรมดังกล่าวด้วย

   ๑.๑.๒ แก้ไขรายงานข่าวที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหนังสือ 

ตอบโต้และชี้แจงในทุกกรณี	 รวมทั้งได้จัดท�าแนวทางชี้แจงให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่

ใช้ประโยชน์ในการตอบโต้และชี้แจงแก่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๑.๓ ปฏิบัติการข่าว สืบสวน พิสูจน์ทราบ และใช้มาตรการทางการข่าวต่อบุคคล  

กลุ ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หรือกระทำาการในลักษณะเป็นการล่วงละเมิดและบ่อนทำาลายสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ โดยส่งรายงานข้อมูลการข่าวให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และหน่วย 

บังคับใช้กฎหมาย	เพื่อด�าเนินการและด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

  ๑.๒ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และพระบรมวงศานุวงศ์	ดังนี้       

   ๑.๒.๑ จดังานเฉลมิพระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	 รอบ	 

๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

รัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้จัดพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกศุลถวายผ้าพระกฐนิ	ณ	วดัอรณุราชวราราม	

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 ในปี	 ๒๕๕๕	 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	 พระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตและให้ก�าหนดการพระราชพิธี

เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐิน	 เมื่อวันศุกร์ที่	 

๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	

	 	 	 	 นอกจากนี้ 	 รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๕	พรรษา	๕	 ธันวาคม	๒๕๕๕	ซึ่งมีก�าหนดการ 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 ระหว่างวันที่	 ๕–๘	ธันวาคม	๒๕๕๕	ที่ส�าคัญ	อาทิ	 การลงนามถวายพระพร	

การถวายพระพรชัยมงคล	ณ	 สีหบัญชร	 พระที่นั่งอนันตสมาคม	 รวมทั้งบรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร	 

สวดนพเคราะห์	และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย



66

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ค
ว
าม

ม
ั่น
ค
ง
ขอ

ง
ร
ัฐ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

   ๑.๒.๒ จดังานเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 

๘๐	พรรษา	๑๒	สงิหาคม	๒๕๕๕	ซึง่มกีจิกรรมส�าคญั	 

ได้แก่	 การจัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 เมื่อวันที่	 

๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 

และทุกจังหวัดจัดพิธีท�าบุญตักบาตรพร ้อมกับ 

ส่วนกลาง	 และมูลนิธิ	 ๕	 ธันวามหาราช	 จัดงาน	 

“๑๒	 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”	 ระหว ่างวันที่	 
๙–๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	ณ	 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 โดยมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 ในวันที่	 

๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	เวลา	๑๙.๑๙	น.	มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

	 	 	 	 นอกจากนี้	จัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ	ได้แก่	โครงการประชาอาสาปลูกป่า 

๘๐๐	ล้านกล้า	๘๐	พรรษามหาราชินี	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	 โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	

๘๐	พรรษามหาราชินี	โครงการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่

ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 โครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	 โครงการจัดแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	และโครงการจัดท�าภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติด้วยฟิล์ม

   ๑.๒.๓ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	รอบ	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ตัง้แต่วนัที	่๑	พฤษภาคม	

๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	ซึ่งมีกิจกรรมส�าคัญ	ประกอบด้วย	พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	และการจัด 

กิจกรรมศาสนพิธีถวายเป็นพระราชกุศล	 โดยเชิญชวนองค์กรศาสนาทุกศาสนาจัดกิจกรรมของแต่ละศาสนา	 

และทุกวัดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลตามความเหมาะสม	

	 	 	 	 นอกจากนี้	มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 ได้แก่	การจัด

พิมพ์ภาพโปสเตอร์	 การจัดท�าสารคดีโทรทัศน์	 การจัดพิมพ์หนังสือและจัดท�าวีดิทัศน์	 และจัดสร้างภาพยนตร์

สารคดเีฉลมิพระเกยีรต	ิเพือ่เผยแพร่พระราชประวตั	ิพระราชกรณยีกจิ	พระปรชีาสามารถ	และพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระมหากษัตริย์ไทย	และพระบรมวงศานุวงศ์	ที่มีต่อประชาชน

  ๑.๓ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ   

พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศ์ รฐับาลได้มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	ดงันี้

   ๑.๓.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สำาคัญ	ดังนี้

    ๑.๓.๑.๑ เผยแพร่พระเกียรติคุณด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 ได้จัดนิทรรศการ

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๕	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน-๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ในห้างสรรพสินค้า	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น	 “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”	 และ	 

“ผูน้�าด้านทรพัย์สนิทางปัญญาโลก”	ส่งผลให้คนไทยได้ชืน่ชมพระอจัฉรยิภาพด้านการสร้างสรรค์และการประดษิฐ์

คิดค้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเห็นความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะเป็นเครื่องมือ 

ส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	รวมทั้งทูลเกล้าฯ	ถวายหนังสือ	“อัจฉริยราชาผู้สร้างสรรค์

ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”	แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ�านวน	๑,๖๘๐	เล่ม	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๖

    ๑.๓.๑.๒ จัดนิทรรศการพิ เศษเนื่ อ งในวันอนุ รั กษ ์มรดกไทย 	 เ รื่ อง	 

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถกับงานประณีตศิลป์”	 เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	พระที่นั่ง 

อิศราวินิจฉัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่	๒๓	สิงหาคม-๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	 

และจัดนิทรรศการ	 เรื่อง	 “มรดกไทย	 ใต้ร่มพระบารมี”	 เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ	 พระปรีชาสามารถ	 

และพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอการอนรุกัษ์มรดกไทย	ซึง่เปิดให้ประชาชนเข้าชม	ตัง้แต่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖ 

เป็นต้นไป	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร

    ๑.๓.๑.๓ จดังาน “อคัราภริกัษศลิปิน”	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๑	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	นอกจากนี้	 

ได ้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ	 ได ้แก่	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 

ซุม้เฉลมิพระเกยีรต	ิการสาธติและให้องค์ความรูเ้รือ่งผ้าไทยโบราณ	และการแสดงทางวฒันธรรมของประเทศไทย

และประเทศสมาชิกอาเซียน	 รวมถึงการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน	 และผ้าไทยสัญจร	 

มีผู้เข้าร่วมงาน	๒๗,๔๘๘	คน

    ๑.๓.๑.๔ จัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อวันที่	 ๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	 ในการนี้	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชด�าเนิน 

ทรงเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๕,๐๐๐	คน	

    ๑.๓.๑.๕ จดัการแสดงทางวฒันธรรม “แม่เพลงสงิห์–สพุรรณฯ” เฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	ณ	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อเป็น 

การอนรุกัษ์และสะท้อนวถิชีวีติเพลงพืน้บ้านภาคกลางจากแม่เพลงสงิห์บรุแีละสพุรรณบรุ	ีมผีูเ้ข้าร่วมงาน	๑๒๗	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๑.๓.๑.๖ จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ชุด	 “ควงกล้องท่องโลก”	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคได้ชื่นชมและซาบซึ้งใน 

พระอจัฉรยิภาพทางศลิปะฉายภาพของพระองค์	โดยมภีาพถ่ายฝีพระหตัถ์ทีท่รงบนัทกึไว้ระหว่างปี	๒๕๕๓-๒๕๕๔	

จ�านวน	๑๙๐	ภาพ	จัดสัญจรในส่วนภูมิภาค	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้	

 ครั้งที่ จังหวัด วันที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมชมงาน (คน)

	 ๑	 ล�าปาง	 ๓-๗	เมษายน	๒๕๕๖	 ๒,๐๐๐

	 ๒	 อุดรธานี	 ๑๖-๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ๒,๐๐๐

	 ๓	 ชลบุรี	 ๒๔-๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	 ๑,๕๐๐

	 ๔	 สุราษฎร์ธานี	 ๑๖-๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ๑,๐๐๐

ที่มา	:	กระทรวงวัฒนธรรม

    ๑.๓.๑.๗ ดำาเนนิโครงการมหกรรมแสดงศลิปวฒันธรรมไทยเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานมหกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อส่งเสริม	

สืบสาน	สร้างสรรค์	ทะนุบ�ารุง	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสู่สาธารณชน	เช่น	การจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 การแสดงวงมหาดุริยางค์และ

ดนตรีสากล	การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์	 และช่างศิลป์	 การเสวนา 

ทางวชิาการ	การบรรเลงขบัร้องดนตรไีทย	และการแสดงสนิค้าวถิไีทย	๔	ภาค	ระหว่างวนัที	่๙–๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 

ณ	โรงละครแห่งชาต	ิ โรงละครวังหน้า	หอศิลป์วังหน้า	และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	 

มีผู้เข้าร่วมงาน	๑,๕๐๐	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๑.๓.๑.๘ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ประจำาปี ๒๕๕๖	 ระหว่างวันที่	 ๒-๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธาน	 ทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งสนามจันทร์จ�าลองจากพระบรมมหาราชวัง	 

มาประดิษฐาน	ณ	อุทยานพระบรมราชานุสรณ์	 อ�าเภออัมพวา	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	

๒๕๕๖	พร้อมทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์	 การแสดงละครในเรื่องอิเหนา	 การแสดงโขน	 การแสดงทาง 

ศิลปวัฒนธรรม	และการแสดงวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม	เช่น	การสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์	การท�าขนม

ไทย	 งานเครื่องดอกไม้ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการที่หลากหลาย	 ได้แก่	 นิทรรศการสืบทอดศิลปะด้าน 

ทัศนศิลป์	นิทรรศการพันธุ์ไม้หอมและไม้มงคลจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	รวมถึงโครงการรักษ์การอ่าน	

“การเล่าเรื่องสงครามเก้าทัพ”	การประกวดเรือวิถีชุมชน	

    ๑.๓.๑.๙ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูต ิ

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์	เพือ่เผยแพร่พระประวตัแิละผลงานของพระองค์ 

ในฐานะที่ทรงเป็นพระอัจฉริยศิลปินแห่งสยามประเทศ	 ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรม	 

ทั้งจิตรกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม	มัณฑนศิลป์	โบราณคดี	ประวัติศาสตร์	นาฏศิลป์	และดุริยางคศิลป์	

โดยจัดพิมพ์หนังสือ	“พระประวัติและประชุมบทละคอนดึกด�าบรรพ์”	แจกจ่ายหน่วยงานการศึกษาและห้องสมุด 

ทั่วประเทศ	จ�านวน	๕,๐๐๐	 เล่ม	 รวมทั้งจัดนิทรรศการ	๑๕๐	ปี	 วันประสูติ	ณ	หอสมุดแห่งชาติ	 ระหว่างวันที่	 

๒๙	เมษายน–๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	มีผู้เข้าชม	จ�านวน	๑,๐๐๐	คน	และจัดสัมมนาทางวิชาการ	“สรรพศิลปะสิทธิ

วทิยาธร	:	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์”	ระหว่างวนัที	่๒๙–๓๐	เมษายน	๒๕๕๖	ณ	หอสมดุแห่งชาติ	 

มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	๓๒๐	คน

    ๑.๓.๑.๑๐ จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ป ี พระราชสมภพ 

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	ณ	ส�านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก	กรุงปารีส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ระหว่างวันที่	 ๕–๖	 พฤศจิกายน	๒๕๕๕	 จัดแสดงสาธิตทางศิลปวัฒนธรรมไทย	 และ 

การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย	 พร้อมทั้งศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ

สายตาชาวต่างประเทศ	ทั้งนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จฯ	ทรงเปิดนิทรรศการ 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ	และทรงร่วมบรรเลงดนตรแีละขบัร้องบทเพลงในการแสดงนาฏศลิป์และดนตรไีทย	มผีูเ้ข้าร่วมงาน 

จ�านวน	๒,๐๐๐	คน	 รวมทั้งทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ	 เรื่อง	 “ตามรอยเสด็จพระราชด�าเนินสู่ล้านนา”	 

เมื่อวันที่	 ๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ 

ร่วมเชิดชูพระเกียรติยศและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้เป็นที่ปรากฏสืบไป	มีผู้เข้าร่วมงาน	๓๐๐	คน

   ๑.๓.๒ จัดทำาสื่อเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่	 การจัดพิมพ์ภาพโปสเตอร์	 การจัดท�าสารคดี

โทรทัศน์	 การจัดพิมพ์หนังสือและจัดท�าวีดิทัศน์	 และจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อเผยแพร ่

พระราชประวัติ	 พระราชกรณียกิจ	 พระปรีชาสามารถ	 พระมหากรุณาธิคุณ	 และโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	นอกจากนี้	ได้จัดท�าสื่อส�าหรับเผยแพร่

ในต่างประเทศที่ส�าคัญ	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๑.๓.๒.๑ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  

จัดส่งหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์

ของประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลัก	 ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศเป้าหมาย	

เช่น	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	 เครือรัฐออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	ราชอาณาจักรนอร์เวย์	 

และราชอาณาจักรสวีเดน	เพื่อน�าไปเผยแพร่ในสถาบันการศึกษา	ส�านักข่าวชั้นน�าในต่างประเทศ	รวมทั้งวัดไทย

ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยในต่างประเทศ	

    ๑.๓.๒.๒ จดัซือ้และจดัสง่โสตทศัน์สารคดี (ดีวิดี)ี “My King–ในหลวงของเรา” 

ซึ่งจัดท�าโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ	National	Geographic	และบริษัท	 เอสทีจี	 มัลติมีเดีย	 จ�ากัด	และหนังสือ	 

“วชิาของพ่อ” ทีร่วบรวมความประทบัใจของ	๖๖	นกัเขยีนกติตมิศกัดิ	์เนือ่งในโอกาสมหามงคลครบรอบ	๘๕	พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก	

    ๑.๓.๒.๓ จัดทำาบทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติเป็นภาษาต่างประเทศ 

เช่น	 จัดท�าบทความพิเศษ	 (Supplement)	ภาษาอังกฤษ	ตีพิมพ์ในนิตยสาร	 Time	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยนิตยสารดังกล่าววางจ�าหน่าย 

ในยุโรป	ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	 เอเชีย	สหรัฐอเมริกา	และลาตินอเมริกา	มีกลุ่มผู้อ่านประมาณ	๒๐	ล้านคน 

ทั่วโลก	นอกจากนั้นมีการเผยแพร่บทความดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์	www.time.com	เป็นระยะเวลา	๒	เดือน

    ๑.๓.๒.๔ จัดทำาหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่	 หนังสือ 

ภาษาฝรัง่เศสเรือ่ง	“Le	roi	Bhumibol	et	la	Thaïlande:	entre	tradition	et	modernité	(พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

กับประเทศไทย	:	ระหว่างจารีตประเพณีกับความทันสมัย)	หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นภาษาอังกฤษ	ชื่อ	“King	by	Virtue:	Reflections	on	King	Bhumibol	of	Thailand,	the	World’s	Longest	

Reigning	Monarch”

    ๑.๓.๒.๕ สารคดีพิเศษเพื่อเผยแพร่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	ระหว่างวันที่	๒๐–๒๖ 

มกราคม	 ๒๕๕๖	 ในการนี้	 สื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดท�าสารคดีพิเศษเพื่อเผยแพร่ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ที่มีฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้	จ�านวน	๘,๔๐๐	ราย 

โดยมเีป้าหมายในปี	๒๕๕๕-๒๕๕๖	จ�านวน	๒,๐๐๐	ราย	 

ปี	๒๕๕๗	จ�านวน	๒,๘๐๐	ราย		และปี	๒๕๕๘	จ�านวน	

๓,๖๐๐	 ราย	พร้อมทั้งถ่ายทอด	 เผยแพร่	 แนวทาง 

ปฏิบัติการให้บริการรากฟันเทียมในโครงการแก ่

ผู ้ปฏิบัติงาน	 และจัดการฝึกอบรมทันตบุคลากร 

ในหน่วยบริการ	

    ๑.๓.๔.๒ โ ค ร ง ก า ร 

๑๐,๐๐๐ ดวงใจ ปลอดภยัด้วยพระบารม ีถวายแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการรกัษาผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัของโรงพยาบาลศนูย์	โรงพยาบาลทัว่ไป	 

และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	และเพิ่มโอกาส 

ในการเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัให้รวดเรว็	มมีาตรฐาน	และเป็นธรรม	โดยจดัการประชมุ

สัมมนาทางวิชาการต่าง	ๆ	เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วย	

    ๑.๓.๔.๓ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันในกลุ่มผู้สูงอายุ	

    ๑.๓.๔.๔ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุารโดยทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก 

แห่งครอบครวั	และโรงพยาบาลทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการ	และผ่านการประเมนิโรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวั 

ระดับทอง	๘๖๓	แห่ง	 พร้อมน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขยายผลสู่การปฏิบัติในการดูแล 

สุขภาพแม่และเด็ก	พัฒนาองค์ความรู้	 การดูแลสตรีตั้งครรภ	์และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่	 ผู้เลี้ยงดูเด็ก 

สมาชิกในครอบครัว	 ครูผู้ดูแลเด็ก	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน

ต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับโครงการส่วนพระองค์เพื่อขออนุมัต ิ

การเผยแพร่สารคดดีงักล่าวทางสถานโีทรทศัน์	HTV	ของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	โดยคาดว่าจะเผยแพร่ได้ 

ในช่วงครึ่งหลังของปี	๒๕๕๖	

   ๑.๓.๓ จัดกิจกรรมงานวันชาติ (งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๘๕	พรรษา)	ณ	สถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก	 และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ	สถานเอกอัครราชทูต	 

ณ	กรุงวอชิงตัน	และสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมะนิลา

   ๑.๓.๔ ดำาเนนิโครงการทางการแพทย์และสาธารณสขุ เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละถวายเป็น 

พระราชกุศล ดังนี้ 

    ๑.๓.๔.๑ โครงการรากฟันเทยีมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔	ให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๑.๓.๔.๕ จัดทำามีข้อตกลงความร่วมมือโครงการตำาบลนมแม่เพื่อสายใยรัก

แห่งครอบครัว	 ระหว่างกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นนโยบายเลีย้งลกูด้วยนมแม่	และพฒันาเดก็แรกเกดิ-๕	 ปี 

ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 ฉลาด	 อารมณ์ดี	 และมีความสุข	 ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	 และมีต�าบล 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต�าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	จ�านวน	๑๓๙	แห่ง	

    ๑.๓.๔.๖ จดัการประชมุบรูณาการเพือ่ขบัเคลือ่นโครงการลดโรคหนอนพยาธิ 

ในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 และอ�าเภอบ่อเกลือ	

จังหวัดน่าน	จ�านวน	๓	ครั้ง	มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	๙๐๓	คน	รวมทั้งจัดการตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

จุลทัศนกร	ในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ	และอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรถ่ายทอดเทคนิคการตรวจ

โรคหนอนพยาธิ

    ๑.๓.๔.๗ การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยตามโครงการพัฒนาสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี  

  ๑.๔ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดังนี้

   ๑.๔.๑ สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินโครงการพระราชดำาริ รัฐบาลยังคงให ้

การสนับสนุนการด�าเนินโครงการพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง	โดยระหว่างเดือนกันยายน	๒๕๕๕-สิงหาคม	๒๕๕๖	 

ได้อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	๒๑๔	โครงการ	(๒๗๕	กิจกรรม)	วงเงิน	๒,๓๖๙.๙๖	ล้านบาท	ดังนี้

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ด้าน จํานวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท)

	 ด้านการเกษตร	 ๓	 ๑๓.๘๖

	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ๗๙	 ๑๗๑.๖๒

	 ด้านการส่งเสริมอาชีพ	 ๖	 ๓๑๕.๓๗

	 ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	 ๘๖	 ๑,๓๔๔.๗๑

	 ด้านการคมนาคม/สื่อสาร	 ๑	 ๑๑.๒๙

	 ด้านการบูรณาการ/อื่นๆ	 ๓๙	 ๕๑๓.๑๑

    รวมทั้งสิ้น ๒๑๔ โครงการ (๒๗๕ กิจกรรม) ๒,๓๖๙.๙๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

   ๑.๔.๒ เผยแพร่และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ให้ความส�าคัญ

ในการด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช	ประมง	ปศุสัตว์	 ข้าว	บัญชี	 การแปรรูป	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 

การเพาะปลูกต่าง	 ๆ	 ให้แก่เกษตรกร	 เยาวชน	และผู้สนใจทั่วไป	 จ�านวน	๓๒๒,๕๘๖	 ราย	๖๒๘	 โรงเรียนให้

ค�าปรึกษาด้านพืช	 ดิน	 ปศุสัตว์	 ประมง	บัญชี	 สหกรณ์	 และกฎหมาย	แก่ผู้ที่สนใจ	 จ�านวน	๘๔๓,๐๔๑	 ราย	 

พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน	 น�้า	 และการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 ๑๓๙,๙๒๔	 ไร่	 สนับสนุนการรวมกลุ่มและ 

การด�าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑๔๕	แห่ง	 และสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์	 

๓	แห่ง		๑๒๘	โรงเรือน

สสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

ผ่านการจัดประชุมชี้แจง พัฒนา

ศักยภาพแกนนํา จัดเวทีสัมมนา

	 ๒.	สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	 เป็นภารกิจหลัก 

ทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัและผลกัดนัการด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่งจากปีทีห่นึง่	โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ดงันี้

  ๒.๑ สร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ	 โดยรัฐบาลยังคงให้การสนับสนุน 

การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการด้านยทุธศาสตร์

เพือ่การปรองดอง	เพือ่ศกึษาและปรบัรปูแบบแนวทาง 

การด�าเนนิงานเพือ่ให้มขีัน้ตอนทีง่่าย	ไม่ซบัซ้อน	และ

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล	ซึง่มกีารด�าเนนิงาน 

ผลักดันในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 (๑) การเสริมสร้าง 

ความเข้าใจร่วมกนัของประชาชน	โดยการจดัประชมุ 

เพื่อหาแนวทางร่วมกัน	 (๒) การดำาเนินโครงการ

วิจัยต่าง ๆ	 ศึกษา	ค้นหาสาเหตุของความขัดแย้ง 

เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา	 และ	 (๓) การจัดทำา

เว็บไซต์และเครือข่ายชุมชนออนไลน์ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

อสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพือ่การปรองดอง

แห่งชาติ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ในชุมชนด้วยระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทขององค์กรภาคี	 โดยส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม

เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม	อันจะน�ามา 

ซึ่งความรัก	ความสามัคคี	และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชน	โดย

   ๒.๒.๑ จดัทำาเอกสารคูม่อืแนวทางการดำาเนนิงาน เพือ่ให้เครอืข่ายภาคประชาชน	ผูน้�าชมุชน	 

ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	และหน่วยงานภาคี	ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

   ๒.๒.๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินกิจกรรมแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่

   ๒.๒.๓ เสรมิสร้างความสมานฉนัท์ในชมุชน โดยการประกาศเจตนารมณ์และลงนามบนัทกึ 

ความร่วมมอื	(MOU)	กบัหน่วยงานภาค	ีเพือ่ขบัเคลือ่นกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในชมุชน	จ�านวน	๙	หน่วยงาน	ประกอบด้วย 

กระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กรมการปกครอง	 กรมการพัฒนาชุมชน	 

กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 สถาบันพระปกเกล้า	 และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการ

จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	

   ๒.๒.๔ ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบล	 โดยสนับสนุนงบประมาณให้

ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดั	เพือ่เป็นช่องทางด่วนให้ประชาชนรากหญ้าเข้าถงึความยตุธิรรมได้อย่างทัว่ถงึและรวดเรว็

มากขึ้น	จ�านวน	๓๐๐	ชุมชน	

   ๒.๒.๕ พัฒนาศักยภาพแกนนำาบุคลากร เพื่อด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ในชุมชน	 ประกอบด้วย	 (๑)	 เจ ้าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม	 จ�านวน	 ๔	 รุ ่น	 รวม	 ๒๘๐	 ราย	 

(๒)	 คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทประจ�าจังหวัด	 จ�านวน	 ๔	 ภูมิภาค	 รวม	 ๔๐๙	 ราย	 และ	 

(๓)	เครือข่ายนักสื่อสารชุมชน

   ๒.๒.๖ จดัเวทสีมัมนาเพือ่สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ อาท	ิ(๑)	การสมัมนาสือ่มวลชน

สร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์	ณ	จังหวัดพิษณุโลก	 (๒)	การแก้ไขปัญหาสาธารณะในพื้นที่	 เช่น	การแก้ไขปัญหา 

ชาวเลราไวย์	ณ	ต�าบลราไวย์	 อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	และการแก้ไขปัญหาที่ดิน	ณ	ต�าบลหนองกินเพล	

อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

   ๒.๒.๗ ดำาเนนิโครงการส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ 

ในชุมชน โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๕๒	

ชมุชน	ตลอดจนส่งเสรมิการน�าเรือ่งเข้าสูก่ระบวนการ

จัดการความขัดแย้ง	จ�านวน	๖๔	เรื่อง	และสามารถ

ยุติเรื่องได้	จ�านวน	๕๗	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๐๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

 ๓.	เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย	 ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 

ความเห็นแตกต่าง	 และความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๓.๑ ดำาเนนิการเกีย่วกบัคดอีาญาทีม่ลีกัษณะเกีย่วเนือ่งกบัความขดัแย้งในทางการเมอืง	ได้ด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนือ่งในการเรง่รัดตรวจสอบการแจ้งข้อหาและการด�าเนนิคดกีบัผู้ถกูกลา่วหาและจ�าเลย	และด�าเนินการ 

อย่างจริงจังให้มีการปล่อยชั่วคราว	 เพื่อให้ผู้ต้องหาและจ�าเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์	 และ 

ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัตนเองและครอบครวัอนัเกดิจากการถกูจ�ากดัเสรภีาพ	ซึง่มกีารด�าเนนิคดอีาญา	แบ่งเป็น	

๒	กรณี	คอื	(๑)	คดีอาญาทีเ่กีย่วกบัความขดัแย้งทางการเมือง	โดยมีการด�าเนินงานแบง่เป็น	๓	กลุ่ม	คอื	คดีอาญา

ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถูกด�าเนินคดี	 คดีอาญาที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ 

ถูกด�าเนินคดี	 ปี	 ๒๕๕๒	และคดีอาญาที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการถูกด�าเนินคดี	 ปี	 ๒๕๕๓	 

ซึ่งทั้งหมดเป็นคดีที่ท�าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการหรือชั้นศาล	

และ	(๒)	คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	

  ๓.๒ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

   ๓.๒.๑ เยยีวยาผูไ้ด้รบัความเสยีหายแก่ชวีติและร่างกายอย่างต่อเนือ่ง มผีูม้าลงทะเบยีน 

ด้านชีวิตทั้งหมด	จ�านวน	๔,๐๕๓	 ราย	และมีการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมส�าหรับผู้เสียหายกลุ่มที่	 ๑	 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	 

(พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๓)	แล้ว	จ�านวน	๒,๔๕๑	ราย	 เพิ่มขึ้นจากปีที่หนึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือจ�านวน	๑,๘๑๖	คน	 

รวมเป็นเงินจ�านวน	๑,๙๒๑	ล้านบาท

   ๓.๒.๒ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแก่เสรีภาพ	 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 

วธิกีารให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาด้านการเงนิตามหลกัมนษุยธรรมส�าหรบัผูท้ีถ่กูด�าเนนิคดจีากเหตกุารณ์การชมุนมุ 

ทางการเมือง	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๘-๒๕๕๓)	 ตามที่คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด�าเนินงาน

ย• เยียวยาผู้เสียหาย ๒,4๕1 ราย  

 1,9๒1 ล้านบาท

• เยียวยาผู้ถูกดําเนินคดี 

 176 ราย  ๕๕.6๒ ล้านบาท

• ประกาศรายชื่อผู้ที่ทรัพย์สิน

 เสียหาย 1๕,๒๒0 ราย 

 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ

 เยียวยาต่อไป

ตามข ้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการอิ ส ระ 

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 

แห่งชาติ	 (ปคอป.)	 เสนอคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่ 

๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 โดยเรื่ องงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามความเห็นของส�านักงบประมาณ 

ที่ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขอท�าความตกลง 

ในรายละเอียดกับส�านักงบประมาณ	ส่วนค่าใช้จ่าย

บริหารจัดการให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

อีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว	 

โดยมีกรอบอัตราการให้ความช่วยเหลือ	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

	 	 	 	 ทั้งนี้	 ผลการด�าเนินงาน	ณ	วันที่	 ๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	พบว่า	มีการรับลงทะเบียน 

จ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมส�าหรับ 

ผู้ที่ถูกด�าเนินคดี	จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	(พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๓)	แล้ว	จ�านวน	๔๕๓	ราย	โดยได้มี 

การพจิารณาตามหลกัเกณฑ์และมมีตใิห้จ่ายเงนิแล้ว	จ�านวน	๑๗๖	ราย	คดิเป็นเงนิ	๕๕,๖๒๐,๑๖๔	บาท	อย่างไรกต็าม	 

เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา	จ�านวน	๕๗	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๕๘

   ๓.๒.๓ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแก่ทรัพย์สิน	 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	ส�าหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ 

การชุมนุมทางการเมือง	 (พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๓)	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	๒๕๕๕	 รวมทั้ง 

	 พนักงานอัยการมีค�าสั่ง

	 เด็ดขาด	ไม่ฟ้องคดี

	 หรือกรณีศาลมีค�าสั่ง/

	 ค�าพิพากษาถึงที่สุด

	 ให้ยกฟ้อง

	 กรณีศาลมีค�าสั่ง/

	 ค�าพิพากษาถึงที่สุด

	 ให้จ�าคุก	แต่ถูกควบคุม	

	 หรือคุมขังเกินกว่า

	 ระยะ	เวลาให้จ�าคุก

	 ไม่เกิน	๙๐	วัน

	 เกินกว่า	๙๐	วัน	

	 แต่ไม่เกิน	๑๘๐	วัน

	 เกินกว่า	๑๘๐	วัน

	 ไม่เกิน	๙๐	วัน

	 เกินกว่า	๙๐	วัน	

	 แต่ไม่เกิน	๑๘๐	วัน

	 เกินกว่า	๑๘๐	วัน

	 ตามจ�านวนระยะเวลา

	 วันละ	๔๑๑	บาท

	 [อาศัยฐานข้อมูลรายได้

	 เฉลี่ยประจ�าต่อคน	

	 ต่อเดือน	ตามสถิติ

	 รายได้ประชาชาติ	

	 พ.ศ.	๒๕๕๓	

	 (๑๕๐,๑๗๗	บาทต่อปี)]

	 -

	 ๗๕๐,๐๐๐	บาท

 

	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท

 

	 -

	 ๕๐๐,๐๐๐	บาท

 

	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท

กรณี

อัตราเงินเยียวยา

ถูกจํากัดเสรีภาพ สูญเสียด้านจิตใจ

ระยะเวลา
ควบคุมหรือคุมขัง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ได้เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	 (พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๓)	 

ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว	 และหากมีผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อตามข้อมูลดังกล่าว	และผู้ได้รับ 

ผลกระทบรายนั้นประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเยียวยาให้พิจารณาด�าเนินการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน 

ตามหลักมนุษยธรรมเป็นรายกรณี	 ด้วยความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดต่อไป	 ทั้งนี้	 

ได้ประกาศรายชือ่ผูท้ีท่รพัย์สนิเสยีหายทีไ่ด้มกีารลงทะเบยีนไว้แล้ว	ให้สาธารณชนรบัทราบ	จ�านวน	๑๕,๒๒๐	ราย 

โดยก�าหนดระยะเวลายื่นค�าร้องตั้งแต่วันที่	 ๑	 กรกฎาคม–๓๐	 กันยายน	๒๕๕๖	 ซึ่งจะมีกรอบอัตราการให ้

ความช่วยเหลือ	ดังนี้

   ๓.๒.๔ ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ยกเว้นภาษเีงนิได้ให้แก่ผูไ้ด้รบั

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมอืง	ทกุกลุม่ทกุเหตกุารณ์	รวมถงึเหตกุารณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ด้วย	โดยจะออกเป็นพระราชกฤษฎกีา	ซึง่เมือ่วนัที	่๑๐	มถินุายน	๒๕๕๖	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบแล้ว

และอยู่ระหว่างในชั้นตรวจร่างของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาสูงสุด
ในวงเงินไม่เกิน (บาท)

	 น้อยกว่า	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 ๑๐,๐๐๐

	 ตั้งแต่	๑๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๕๐๐,๐๐๐	บาท	 ๘๐,๐๐๐

	 มากกว่า	๕๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ๒๕๗,๐๐๐

	 มากกว่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ๕๒๐,๐๐๐

	 มากกว่า	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ๙๓๒,๐๐๐

	 มากกว่า	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ๑,๓๑๕,๐๐๐

	 มากกว่า	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	ถึง	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ๑,๗๓๐,๐๐๐

	 มากกว่า	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาทขึ้นไป	 ๒,๐๐๐,๐๐๐

ระดับมูลค่าความเสียหาย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

	 ๔.	สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 

แห่งชาติ	(คอป.)	ดำาเนนิการอย่างอสิระและได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายในการตรวจสอบและ 

ค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	การสูญเสียชีวิต	 

บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ	รวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน

	 	 คอป.	 ได้ด�าเนินงานจนเสร็จสิ้นภารกิจ

แล้วเมื่อวันที่	 ๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๕	 โดยเมื่อวันที่	 

๑๗	กนัยายน	๒๕๕๕	ได้มกีารแถลงผลงาน	พร้อมทัง้

เผยแพร่รายงานฉบบัสมบรูณ์ของ	คอป.	โดยรายงาน

ดงักล่าวมคีวามยาวทัง้สิน้	๒๗๖	หน้า	เนือ้หาแบ่งออก

เป็น	๕	ส่วน	ประกอบด้วย	(๑)	ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบั

คณะกรรมการ	 (๒)	สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและ

การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น	 (๓)	 สาเหตุและรากเหง้า

ของปัญหา	(๔)	เหยือ่	และการเยยีวยาและฟ้ืนฟเูหยือ่	

และ	(๕)	ข้อเสนอแนะ

 ๕.	กำาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น	 “วาระแห่งชาติ”	 เป็นภารกิจส�าคัญ

ของรัฐบาล	 โดยด�าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	ตามค�าสั่ง 

ศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	 ที่	 ๒๓/๒๕๕๕	 ได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติเป็น 

แนวทางการปฏิบัติอย่างบูรณาการ	 เพื่อด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาล	โดยมีผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	ตามยุทธศาสตร์	

๗	แผนงานหลัก	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

  ๕.๑ สร้างพลงัสงัคมและพลงัชมุชนเอาชนะยาเสพตดิ เน้นแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ในหมูบ้่าน/

ชุมชน	โดยได้ก�าหนดเป้าหมายหมู่บ้านทั่วไปทั้งสิ้น	๘๔,๓๒๐	หมู่บ้าน/ชุมชน	และได้ก�าหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน	

ระบุสถานะและจ�าแนกตามกลุ่มประเภทตามความเหมาะสม	 ซึ่งในภาพรวมมีการด�าเนินงานในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 หมู่บ้าน/ชุมชน	ประเภทที่	๑	(ระบุไม่มีปัญหา)	 ๑๙,๖๖๔	 ๑๗,๓๐๕

	 หมู่บ้าน/ชุมชน	ประเภทที่	๒	(ชายแดน)	 ๓,๖๙๖	 ๓,๐๕๒

	 หมู่บ้าน/ชุมชน	ประเภทที่	๓	(กองทุนแม่ฯ)	 ๑๓,๕๗๑	 ๑๒,๕๙๕

	 หมู่บ้าน/ชุมชน	ประเภทที่	๔	(ครบ	๗	ขั้นตอน)	 ๕๑,๓๙๔	 ๔๙,๓๐๔

	 หมู่บ้าน/ชุมชน	ประเภทที่	๕	(มีปัญหารุนแรง)	 ๓,๒๒๐	 ๓,๒๗๙

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย (แห่ง) ผลงานสะสม (แห่ง)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๕.๒ แก้ไขปัญหาผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติด	 โดยการน�ากลุ ่มเป้าหมายเข้าสู ่ระบบบ�าบัดรักษา	 

๓	 ระบบ	คือ	 ระบบสมัครใจ	 ระบบบังคับบ�าบัด	และระบบต้องโทษ	 รวมถึงการบ�าบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	มีเป้าหมายการน�าผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา	จ�านวน	๓๐๐,๐๐๐	 ราย	มีการด�าเนินการแล้ว	

๕๐๓,๗๘๓	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๑๖๗.๙๓	ซึ่งจ�านวนผู้ที่อยู่ในกระบวนการบ�าบัดและฟื้นฟูมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 

ปีทีผ่่านมาทีม่จี�านวน	๔๘๔,๒๑๙	ราย	และการตดิตามผูเ้สพทีผ่่านการบ�าบดัรกัษา	เพือ่ลดอตัราเสพซ�้าให้ได้ตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	๕๖๐,๐๐๐	ราย	มีการด�าเนินการแล้ว	๔๙๖,๒๔๙	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๘๘.๖๒	เพิ่มขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาที่มีจ�านวน	๑๙๓,๖๙๗	ราย	ทั้งนี้	มีศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	กระทรวง

สาธารณสุข	 เป็นผู้รับผิดชอบท�าหน้าที่ในการดูแลการบ�าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้ง	 ๓	 ระบบดังกล่าว	 

ทีด่�าเนนิการจากหลายหน่วยงานทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ	รวมถงึภาครฐั	เอกชน	ท้องถิน่	เพือ่ให้มคีณุภาพ 

มาตรฐาน	นอกจากนี้	มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	จ�านวน	๑๖,๐๗๐	ราย	ซึ่งในส่วน

ของการบ�าบัดรักษายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการบ�าบัดยาเสพติดให้แก ่

เจ้าหน้าทีข่องกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	กระทรวงยตุธิรรม	เพือ่พฒันามาตรฐาน/รปูแบบการบ�าบดัฯ	 

ในกลุม่เดก็และเยาวชน	การรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานด้านการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพในระบบต้องโทษ 

	 (๑)	 ผลบ�าบัดรวม	 ๓๐๐,๐๐๐	 ๕๐๓,๗๘๓

	 	 (๑.๑)	 ระบบสมัครใจ	 ๑๗๓,๑๔๕	 ๓๑๒,๒๗๙

	 	 (๑.๒)	 ระบบบังคับบ�าบัด	 ๑๑๒,๑๕๕	 ๑๖๓,๗๗๐

	 	 (๑.๓)	 ระบบต้องโทษ	 ๑๔,๗๐๐	 ๒๗,๗๓๔

	 (๒)	 ติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด	 ๕๖๐,๐๐๐	 ๔๙๖,๒๔๙

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

ผลงานสะสม (ราย)ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย (ราย)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๕.๓ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	 โดยการด�าเนินงานป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้ม ี

ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	ขยายครอบคลุมทั้งในระดับชั้น	ป.	๕-ป.	๖	ทั่วประเทศ	มีเป้าหมาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	คน 

ได้ด�าเนินการแล้วทั้งสิ้น	๑,๔๒๐,๓๖๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๖๙	 เพิ่มขึ้นจากปีที่หนึ่งที่ได้ด�าเนินการทั้งสิ้น	

๔๔๖,๖๖๘	คน	ก�าหนดให้โรงเรยีนจดักจิกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพตดิ	เป้าหมาย	๑๑,๔๙๐	แห่งทัว่ประเทศ	

ได้ด�าเนินการแล้ว		๑๐,๗๐๑	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ		๙๓.๑๓	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่หนึ่งที่ได้มีการเสริมสร้างการป้องกัน 

ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา	 จ�านวน	๖,๗๗๘	แห่ง	 การด�าเนินการจัดระเบียบสังคม	 เป้าหมาย	๗๗	จังหวัด	 

ด�าเนินการแล้ว	๗๗	จังหวัด	และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานประกอบกิจการ	จ�านวน	๒๑,๐๑๙	แห่ง	มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมจ�านวน	๙,๙๙๑	คน

ผลงานสะสม

	 นักเรียน	ป.	๕	และ	ป.	๖	ที่ได้รับ	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	คน	 ๑,๔๒๐,๓๖๔	คน

	 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	

	 สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง	 ๑๑,๔๙๐	แห่ง	 ๑๐,๗๐๑	แห่ง

	 การจัดระเบียบสังคม	 ๗๗	จังหวัด	 ๗๗	จังหวัด

	 (๑)	 การออกตรวจพื้นที่เสี่ยง	 -	 ๓๘,๕๐๓	แห่ง

	 (๒)	 การตักเตือนเยาวชน	 -	 ๑๒,๕๒๗	แห่ง

	 	 และผู้ประกอบการ	

	 (๓)	 การใช้มาตรการทางกฎหมาย	 -	 ๓,๓๕๘	แห่ง

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

 ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย

  ๕.๔ ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 ได้ด�าเนินการสืบสวน	ปราบปรามนักค้ายาเสพติด	 

เพือ่ตดัวงจรทีจ่ะน�ายาเสพตดิมายงัตลาดผูเ้สพ	โดยมกีารด�าเนนิการจบักมุผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบัคดยีาเสพตดิ	 

ทุกข้อหา	จ�านวน	๔๑๓,๔๙๗	คดี	๓๙๙,๑๗๔	ราย	และมีเป้าหมายด�าเนินการทางทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยใช้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับแบบบูรณาการ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	มีผลด�าเนินการแล้ว	๒,๐๒๐.๓๖	ล้านบาท	คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๐๑.๐๒	และมีค่าเฉลี่ยของจ�านวนทรัพย์สินต่อคดีในปี	๒๕๕๖	มากกว่าค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินต่อคดี 

ในปี	๒๕๕๕	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

ผลงานสะสม

	 (๑)	 จับกุมผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	ทุกข้อหา

	 	 -	 คดี	 ๔๑๓,๔๙๗	คดี

	 	 -	 ผู้ต้องหา	 ๓๙๙,๑๗๔	ราย	

	 (๒)	 ตรวจสอบทรัพย์สิน

	 	 -	 ยึด/อายัดทรัพย์สิน	(เป้าหมาย	๒,๐๐๐	ล้านบาท)	 ๒,๐๒๐.๓๖	ล้านบาท

	 	 -	 คดีที่ตรวจสอบ	 ๔,๐๗๔	คดี

	 (๓)	 ยาเสพติดที่จับกุมได้	(รวบรวมขั้นต้น)	 	

	 	 -	 ยาบ้า	 ๑๒๐.๘๓	ล้านเม็ด

	 	 -	 เฮโรอีน	 ๔๙๕.๙๖	กิโลกรัม

	 	 -	 ไอซ์	 ๑,๘๑๖.๑๔	กิโลกรัม

	 	 -	 กัญชา	 ๒๕,๕๓๘.๘๒	กิโลกรัม

ผลการดําเนินงาน

  ๕.๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดใน

ประเทศเพื่อนบ้าน	 และใช้แนวทางการปราบปรามควบคู่กับการด�าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศ

เพื่อนบ้าน	 โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 ได้แก	่การปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติด 

และผู ้ค้ายาเสพติด	 การสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้น 

ยาเสพติดตามแนวชายแดน	 เช่น	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 รวมถึงระบบควบคุม

การผ่านแดนทั้งทางบก	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	 ตลอดจนการประสานความร่วมมือด้านการปราบปราม 

ยาเสพติดระหว่างประเทศ	 เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน 

ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด	 อันจะน�าไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน	ค.ศ.	๒๐๑๕	หรือ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ตามที่ประเทศอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๕.๖ สกัดกั้นยาเสพติด	 โดยการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน	 ไม่ให้มีการลักลอบ

น�ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย	 เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน	โดยเพิ่มการลาดตระเวน	การตั้งจุดตรวจ	 

จดุสกดัตามเส้นทางชายแดน	การสร้างหมูบ้่านชมุชนเข้มแขง็ตามแนวชายแดนเป็นหมูบ้่านสกดักัน้ยาเสพตดิชายแดน 

จดัระเบยีบหมูบ้่านตามแนวชายแดน	รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพจดุตรวจจดุสกดักัน้ตามเส้นทางตอนในทัว่ประเทศ	

ให้เป็นตาข่ายการสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ	 โดยศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

แห่งชาต	ิ(ศพส.)	กองทพัไทย	ได้ด�าเนนิการสกดักัน้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน	มผีลการด�าเนนิงานในช่วงปีทีส่อง	 

ที่ส�าคัญ	 เช่น	ลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ/ซุ่มโจมตี	๕๙,๗๐๘	ครั้ง	 ตั้งด่านจุดตรวจ/ด่านตรวจในพื้นที่แนวชายแดน	

๔๖,๑๔๖	ครั้ง	และด�าเนินการปิดล้อม/ตรวจค้น	๑,๕๔๘	ครั้ง

  ๕.๗ บริหารจัดการแบบบูรณาการและแผนพิเศษ	 มีการประเมินผลการด�าเนินงานด้าน 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	โดยการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย	 ๖๔,๔๑๘	 ชุมชน/หมู่บ้าน	 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ	 

เพื่อติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 

โดยส�ารวจเป้าหมายทัว่ประเทศ	ครวัเรอืนละ	๑	ราย	ได้ประชาชนตวัอย่างจ�านวน	๑๐,๐๐๐	ราย	สรปุผลการส�ารวจ

ที่ส�าคัญได้	ดังนี้

	 	 	 ๕.๗.๑	 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ	ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน/หมูบ้่านเป้าหมาย	

มากกว่าครึ่ง	(ร้อยละ	๖๕.๓)	ระบุว่า	มีปัญหายาเสพติด	ดังนี้

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

๔๕.๑%

๗.๙%

รุนแรงที่สุด
๑.๔%

รุนแรง
๖.๕%

ไม่มีปัญหา
๓๔.๗%

ไม่ค่อยรุนแรง
๒๒.๙%

ไม่รุนแรง
๒๒.๒%

ค่อนข้างรุนแรง
๑๒.๓%

มีปัญหา
๖๕.๓%
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

ปัญหายาเสพตดิทีม่กีารแพร่ระบาดค่อนข้างรนุแรง–รนุแรงมากทีส่ดุ	พบในภาค	๙	มากกว่าภาคอืน่	(ร้อยละ	๓๘.๙)	

รองลงมา	ได้แก่	ภาค	๘	(ร้อยละ	๓๗.๒)	และกรุงเทพมหานคร	(ร้อยละ	๓๖.๒)

	 	 	 ๕.๗.๒	 ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงมาก–รุนแรงที่สุด	

พบในกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอื่น	 (ร้อยละ	๓๐.๓)	 รองลงมา	 ได้แก่	ภาค	๘	 (ร้อยละ	๒๙.๙)	และภาค	๙		 

(ร้อยละ	๒๕.๘)

	 	 	 ๕.๗.๓	 ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงมาก–รุนแรงที่สุด	พบใน 

ภาค	๙	มากกว่าภาคอืน่	(ร้อยละ	๓๙.๑)	รองลงมา	ได้แก่	ภาค	๘	(ร้อยละ	๓๕.๖)	และกรงุเทพมหานคร	(ร้อยละ	๓๑.๑)

	 	 	 ๕.๗.๔	 ความพงึพอใจต่อผลการด�าเนนิงานของรฐับาล	ภาค	๕	มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก–

มากที่สุดสูงกว่าภาคอื่น	(ร้อยละ	๕๒.๓)	รองลงมา	ได้แก่	ภาค	๓	(ร้อยละ	๔๕.๘)	และภาค	๔	(ร้อยละ	๔๓.๓)	

ขณะที่ภาคอื่นมีประมาณร้อยละ	๒๖–๓๘

กทม.ภาพรวม ภาค	๔ภาค	๒ ภาค	๖ ภาค	๙ภาค	๑ ภาค	๕ ภาค	๘ภาค	๓ ภาค	๗

การแพร่ระบาดยาเสพติด	รายภาค	(รุนแรง-รุนแรงมากที่สุด)

๒๐.๒

๓๖.๒

๒๓.๒

๑๐.๒

๑๓.๑ ๑๓.๑

๑๘.๖

๑๗.๘

๑๙.๙

๓๗.๒

๓๘.๙

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

ร้อยละ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

บบูรณาการการบริหารจัดการ 

ใช้กระบวนการด้านสันติวิธี 

กําหนดเป้าหมายการแก้ไข

ปัญหาตามความสําคัญเร่งด่วน

เชิงพื้นที่ (Safety Zone)

ใน 1๓ เมืองหลัก รวมทั้ง

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และคุณภาพชีวิต

	 ๖.	เร่งนำาสันติสุขและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู ่

พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 	 รัฐบาลให  ้

ความส�าคัญในการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๖.๑ บูรณาการการบริหารจัดการ 

ทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งระดับนโยบายและ 

ระดบัปฏบิตั ิโดยจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศปก.กปต.)	ท�าหน้าที่เป็น

กลไกสนับสนุนการท�างานให้กับคณะกรรมการ 

ขบัเคลือ่นนโยบายยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้	 (กปต.)	 และสร้างเอกภาพในงาน

พัฒนาซึ่งมีศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(ศอ.บต.)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	และงาน

ด้านความมั่นคงที่ด�าเนินงานโดยกองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	

สรุปภาพรวมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

กทม.ภาพรวม ภาค	๔ภาค	๒ ภาค	๖ ภาค	๙ภาค	๑ ภาค	๕ ภาค	๘ภาค	๓ ภาค	๗

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด
ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ความพึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ



8๕

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ค
ว
าม

ม
ั่น
ค
ง
ขอ

ง
ร
ัฐ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

เพือ่ให้งานด้านการพฒันาสามารถบรูณาการเข้ากบังานด้านความมัน่คงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมกีารก�าหนด

เป้าหมายด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบการบูรณาการแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในป	ี๒๕๕๖-๒๕๕๗	นอกจากนี้	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปี	๒๕๕๗	แล้วเสร็จ	 ส�าหรับใช้เป็นกรอบในการด�าเนินแผนงาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี	๒๕๕๗

  ๖.๒ จัดการความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	นโยบายการแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบเป็นอ�านาจหน้าทีข่องฝ่ายความมัน่คงโดยด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	พ.ศ.	 ๒๕๕๕–๒๕๕๗	มี	 ๙	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทุกภาคส่วนในพื้นที	่ เพื่อร่วมกันพัฒนา	ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น	และมีจ�านวน 

หมู่บ้านที่เกิดเหตุลดลง

  ๖.๓ พฒันางานนติวิทิยาศาสตร์ เพือ่สนบัสนนุงานของฝ่ายต�ารวจ	โดยเฉพาะศนูย์พสิจูน์หลกัฐาน 

ซึ่งต้องมีการท�างานอย่างบูรณาการมากขึ้นใน	 ๓	 ประเด็น	 ได้แก่	 (๑) นำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนงาน

นิติวิทยาศาสตร์	 เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการผ่าศพ	 ซึ่งจะขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามที่ไม่อนุญาตให ้

ผ่าศพพสิจูน์	โดยสนบัสนนุเครือ่งคอมพวิเตอร์สแกนศพ	ซึง่จะเริม่ใช้ครัง้แรกทีโ่รงพยาบาลศนูย์ยะลา	ในปี	๒๕๕๗	 

เพือ่ให้ประชาชนเชือ่มัน่และไว้วางใจเจ้าหน้าทีร่ฐัมากขึน้	(๒) สร้างความเชือ่มัน่ในกระบวนการนติวิทิยาศาสตร์ 

เกี่ยวกับการเก็บวัตถุพยาน	 เอกสารดีเอ็นเอ	 โดยน�าเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เข้ามาใช้	 เพื่อให้พยานหลักฐาน 

ไม่คลาดเคลือ่นและมคีวามชดัเจนต่อรปูคดี	และ	(๓) พฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการเข้าไปตรวจสอบทีเ่กดิเหต ุ

ให้มีความรัดกุมและมีเอกภาพ	 เช่น	 การจัดท�าแผนเผชิญเหตุร่วมกันของฝ่ายทหาร	 ต�ารวจ	 และปกครอง	 

มีการเฝ้าระวังรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ	เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบพยานหลักฐาน	

  ๖.๔ ใช้กระบวนการด้านสนัตวิธิ ีโดยด�าเนนิการส่งเสรมิกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพกบับคุคล 

ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ	ซึ่งมีการลงนามเพื่อแสดงเจตนาการณ์ร่วมกันในการพูดคุยเพื่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ระหว่างเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตกิบัแกนน�ากลุม่บอีาร์เอน็	เมือ่วนัที	่๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	

รวมทั้งมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ๖.๕ กำาหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบตามระดบัความรนุแรงของเหตกุารณ์

เฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ียะลา และนราธวิาส 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง	พร้อมทั้ง

ก�าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาตามความส�าคัญ

เร่งด่วนเชิงพื้นที่	 (Safety	Zone)	 ใน	๑๓	 เมืองหลัก	 

โดยสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทขีองกองก�าลงัประจ�าถิน่ 

และภาคประชาชนร่วมกนัรกัษาความปลอดภยัให้กบั 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ในพื้นที่เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและเร่งรัดการด�าเนินงานจ่ายเงิน	 ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชน

ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	 รวมทั้งมีการด�าเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ	 ได้แก่	 

การเยีย่มเยยีนครอบครวัเพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจและตดิตามคณุภาพชวีติของผูไ้ด้รบัผลกระทบ	รวม	๓,๙๓๕	ราย 

จัดท�าโครงการเยียวยาด้านจิตวิญญาณโดยน�าผู้ได้รับผลกระทบที่นับถือศาสนาอิสลาม	 จ�านวน	๑๐๕	 คน	 

เดินทางประกอบศาสนกิจพิธีอุมเราะฮ์	ณ	 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	 ระหว่างวันที่	๕-๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	

และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

  ๖.๗ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ มีการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือนักลงทุนผู้ประกอบการ

และประชาชนโดยให้มีผลจนถึงสิ้นสุดปี	 ๒๕๕๗	 ได้แก่	 การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	 การลดอัตราภาษีธุรกิจ

เฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์	 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	การชดเชย 

ส่วนต่างเบีย้ประกนัภยั	และประกาศใช้มาตรการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ฉบบัที	่๖/๒๕๕๖	

ซึ่งสนับสนุนนักลงทุนให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง	ๆ	มากขึ้น	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการขยายการลงทุน

เพิ่มขึ้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖

  ๖.๘ พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท�าโครงการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตประชาชน	 โครงการปรับปรุงพื้นที่ 

นาร้างเพือ่ปลกูข้าวและปาล์มน�า้มนั	โครงการยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางขัน้ต้น	โครงการพฒันา

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ฮาลาลอย่างครบวงจร	 โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการที่ด�าเนินการต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี	๒๕๕๒	โดยในปี	๒๕๕๖	ได้ด�าเนินการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้านเย็บปักในอุตสาหกรรม

  ๖.๙ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเยาวชน	 ได้ด�าเนินการส่งเสริมด้านการกีฬา	การแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	ส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนและวัฒนธรรม	ได้แก่	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ 

บูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับ 

ต�าบลเพื่อเป็นพลังสร้างสันติสุข	 โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคค	ี โครงการ

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	และโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

หมู่บ้านและชุมชนตนเอง	 เช่น	 การเพิ่มกรอบอัตรา

ก�าลงัอาสาสมคัร	(อส.)	ในพืน้ที	่จ�านวน	๒,๗๐๐	อตัรา 

ให้กับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก�านัน	 

ผู้ใหญ่บ้าน	 ชุดคุ้มครองต�าบล	 ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน	

และชุดคุ้มครองเมือง

  ๖.๖ โอนภารกิจการเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากสำานักงานปลัด

สำานกันายกรฐัมนตรใีห้กบัศนูย์อำานวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึง่เป็นหน่วยงาน 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๖.๑๐ ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๖.๑๐.๑ เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของหมูบ้่านชมุชนในการร่วมสร้างสนัตสิขุ	มกีารด�าเนนิ

โครงการที่ส�าคัญ	ได้แก่	 จัดตั้งชมรมสันติสุขอยู่ที่ต�าบล	รวม	๒๘๒	แห่ง	 ใน	๓๗	อ�าเภอ	ใน	๓	จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	 และ	๔	อ�าเภอของจังหวัดสงขลา	ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยจัดตั้งอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยตั้งเป็นเครือข่ายจ�านวน	 ๑๕	 เครือข่าย	 สมาชิก 

รวม	๕๓๐	คน	สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างยามท้องถิ่น	รวม	๔๒๐	คน	จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง	สนับสนุน 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (พนม.)	 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้น�าท้องที่	 

ผูน้�าท้องถิน่	ผูน้�าศาสนา	และผูน้�าตามธรรมชาตโิดยใช้เวทปีระชาคมแก้ไขปัญหาและพฒันาหมูบ้่าน	รวม	๑,๙๗๐	

หมู่บ้าน	แก้ไขปัญหาที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	 ทับที่ดินท�ากินราษฎรในพื้นที่	 ๘๙	หมู่บ้าน	 โดย 

พิสูจน์สิทธิแล้วเสร็จ	๑๒,๑๐๑	ราย	รวม	๑๓,๐๕๓	แปลง	พื้นที่	๖๓,๐๔๘	ไร่	หรือคิดเป็นร้อยละ	๕๖	ของพื้นที ่

ที่มีปัญหา

   ๖.๑๐.๒ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรแล้ว	๓๖๘	คน	

รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส	 ได้แก่	 จัดท�าฟันเทียมให ้

ผู้สูงอายุ	จ�านวน	๑๗๐	ราย	ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกให้ได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม	จ�านวน	

๗๙๒	ราย	จัดทีมสหวิชาชีพเยี่ยมเยียนผู้พิการและทุพพลภาพ	รวม	๓๐๓	คน	

   ๖.๑๐.๓ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ได้แก่	แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่แก้ไขปัญหา	การด�าเนนิโครงการนคิมอตุสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาลจังหวดัปัตตาน	ีและการพฒันาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี	นอกจากนี้	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธกิารส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตลอดจนจัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าชายแดน

ภาคใต้ในต่างประเทศ	๓	ครั้ง	และในประเทศ	๒	ครั้ง	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบ

กิจการ

   ๖.๑๐.๔ ส่งเสริมการศึกษา โดย 

ดำาเนินโครงการส ่งเสริมการสอนหลักสูตร 

ทวิภาษาในโรงเรียน ๑๐ แห่ง	 ให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบพหภุาษา	(ภาษาไทย	มลายกูลาง	และองักฤษ) 

ให้ทุนการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา	 

ก่อตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ	 และ

สร้างรายได้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

   ๖.๑๐.๕ สร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย 

สนัตวิธิ ีด้วยการสนบัสนนุให้ผูน้�าศาสนาทกุศาสนามส่ีวนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปัญหา	เช่น	ร่วมแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด	น�าหลักศาสนามาใช้ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชน	จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์	รวมทั้งจัดกิจกรรม

เปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง	โดยมีผู้เข้าร่วม	๓,๒๐๐	คน	การจัดตั้งสถานีวิทยุ

โทรทัศน์	และวิทยุกระจายเสียงมลายู	จัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มประเทศในองค์การ 

ความร่วมมอือสิลาม	(Organization	of	Islamic	Cooperation:	OIC)	ให้เกดิทศันคตทิีด่ีต่อการแก้ปญัหาชายแดน

ภาคใต้ของรัฐบาลไทย	ที่จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	๒๒-๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๖

	 ๗.	เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

มแีนวทางและเป้าหมายการด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในภมูภิาคร่วมกนั	โดยเฉพาะ

การเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน	ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญา 

น• นํานักลงทุนไทยเจรจา

 การค้าการลงทุนกว่า 

 17 ประเทศ 

• ต้อนรับราชวงศ์/ผู้นํา

 รัฐบาลจากต่างประเทศ

 กว่า ๒๒ ครั้ง

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และเร่งด�าเนินการตาม

ข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี	

๒๕๕๘	ทั้งในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	และความมั่นคง	

ตลอดจนการเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายใน 

และภายนอกภูมิภาค	 โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๗.๑ เยือนประเทศเพื่อนบ้านและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสต่าง ๆ หลาย

ประเทศ	และน�านกัลงทนุไทยเจรจาการค้าการลงทนุ 

กว่า	 ๑๗	 ประเทศ	 ซึ่งนอกจากการเยือนประเทศ 

ต่าง	ๆ 	แล้ว	ยงัได้มกีารต้อนรบัราชวงศ์และผูน้�ารฐับาล

จากต่างประเทศที่มาเยือนไทยกว่า	๒๒	ครั้ง	อันเป็น 

การสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ

ประเทศและองค์กรต่าง	ๆ

  ๗.๒ ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบ 

โครงสร ้ า งพื้ นฐานด ้ านศุลกากร 	 ภายใต  ้

พระราชบัญญัติเงินกู ้ 	 ๒.๒	 ล้านล้านบาท	 โดย 

จะสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ด ้านศุลกากรบริ เวณพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดน

ส�าคัญในภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก	ภาคตะวันตก	 และ	ภาคใต้	 ได้แก ่

ด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรเชียงแสน	

จังหวัดเชียงราย	ด่านศุลกากรแม่สอด	 จังหวัดตาก 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ด่านศลุกากรมกุดาหาร	ด่านศลุกากรนครพนม	ด่านศลุกากรหนองคาย	ด่านศลุกากรอรญัประเทศ	จงัหวดัสระแก้ว	 

ด่านศุลกากรบ้านพุน�า้ร้อน	จังหวัดกาญจนบุร	ี ด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร	์ จังหวัดสงขลา	

และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก	และด่านศุลกากรตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของด่านศุลกากร 

ในการรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๘.	เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย

และบรูณาภาพแห่งดนิแดน	รฐับาลได้ด�าเนนิการเตรยีมก�าลงักองทพัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่พร้อมเผชญิภยัคกุคาม

ด้านความมั่นคงในทุกรูปแบบ	ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๘.๑ จัดทำายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 ได้ทบทวนและจัดท�ายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	

กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยให้ความส�าคัญในการเผชิญภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ	 ทั้งภัย

คกุคามรปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่	รวมทัง้ความท้าทายด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในการรวมตวัเป็นประชาคม 

ความมั่นคงอาเซียน	และการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในภูมิภาค

  ๘.๒ พฒันากำาลงักองทพัในภาพรวม	รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาก�าลงักองทพัให้พร้อม

ปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ	 โดยเน้นพัฒนาการปฏิบัติการร่วม	 ระบบควบคุมบังคับบัญชา	การข่าวกรอง	 

การต่อต้านข่าวกรอง	การรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร	สงครามอิเล็กทรอนิกส	์การกวาดล้างเก็บกู้ทุ่นระเบิด	

การสนบัสนนุข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีมเพือ่ความมัน่คง	และการสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัระบบจรวดหลายล�ากล้อง	

รวมทัง้ให้พร้อมสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหายาเสพตดิ	

การพัฒนาประเทศ	การช่วยเหลือประชาชน	และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ๘.๓ พัฒนากำาลังทางบกให้มีก�าลังรบ

ผสมเหล่าที่กะทัดรัด	 อ่อนตัว	 มีความอยู่ รอด 

คล่องแคล่ว	 มีอ�านาจการยิง	 มีความสมบูรณ์  

ในตัวเอง	 และสามารถท�าการรบอย่างเป็นอิสระได้ 

ในห้วงเวลาหนึ่ง	 โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนา

หน่วยทหารราบยานเกราะ	 การจัดหาและปรับปรุง

ยุทโธปกรณ์ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 รถถัง	 เฮลิคอปเตอร์ 

ใชง้านทัว่ไป	เฮลคิอปเตอรล์าดตระเวนตดิอาวธุ	เรดาร์

ก�าหนดที่ตั้งปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด	 รถยนต์

บรรทุกขนาดเบา	ปืนเล็กยาว	และชุดวิทยุ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

   ๘.๔ พฒันากำาลงัทางเรอืให้สามารถปฏบิตักิารรบผวิน�า้ได้อย่างรวดเรว็	รนุแรง	และเดด็ขาด	สามารถ

ใช้ในภารกิจเพื่อการลาดตระเวนไกลฝั่ง	 และควบคุมทะเล	สามารถปฏิบัติการสะเทินน�้าสะเทินบกเพื่อสนับสนุน 

การป้องกนัอธปิไตยทางบก	และสามารถปฏบิตักิารใต้น�้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยให้ความส�าคญัในการจดัหา 

และปรบัปรงุยทุโธปกรณ์ทีส่�าคญั	ได้แก่	เรอืฟรเิกต	เรอืล่าท�าลายทุน่ระเบดิใกล้ฝ่ัง	เรอืยกพลขึน้บก	เรอืตรวจการณ์

ไกลฝั่ง	 เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง	 เรือน�้ามัน	 เฮลิคอปเตอร์	 อากาศยานไร้นักบิน	และระบบเครื่องควบคุมการยิงปืน

ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

  ๘.๕ พัฒนากำาลังทางอากาศให้มีฝูงบินรบหลักเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถปฏิบัติ

การทางอากาศเชงิรกุและสร้างอ�านาจต่อรองได้	และพฒันาการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง	(Network	

Centric)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิาร	โดยให้ความส�าคญัในการจดัหาและปรบัปรงุยทุโธปกรณ์ทีส่�าคญั	

ได้แก่	 เครื่องบินขับไล่	 เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�าหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ	ระบบควบคุมและแจ้ง

เตอืนการป้องกนัทางอากาศ	ระบบเชือ่มโยงข้อมลูทางยทุธวธิี	ระบบป้องกนัภยัทางอากาศ	และอากาศยานไร้นกับนิ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

	 ๙.	พฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ		รฐับาลได้ด�าเนนิการเพือ่เตรยีมความพร้อมเผชญิกบัภยั 

ต่าง	ๆ	และสถานการณ์ฉุกเฉิน	ดังนี้

  ๙.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

   ๙.๑.๑ กำาหนดแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นกรอบในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์	แนวทาง	มาตรการ	แผนปฏิบัติการส�าหรับบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	การเตรียมการด้าน

ต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	องค์กรเอกชน	และภาคประชาชน	ตั้งแต่ในภาวะปกติเพื่อให้

พร้อมที่จะป้องกัน	บรรเทา	และระงับสาธารณภัย	ภัยด้านความมั่นคงในสถานการณ์ฉุกเฉิน	โดยให้ความส�าคัญ

กบัแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนแห่งชาต	ิและแผนป้องกนัประเทศ	รวมทัง้ให้มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่บรหิาร

จัดการภัยที่เกิดขึ้น	และสามารถเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยต่าง	ๆ	และสถานการณ์ฉุกเฉินได้	

   ๙.๑.๒ เตรียมพร้อมด้านการป้องกันประเทศ การจัดท�าแผนผนึกก�าลังและทรัพยากร 

เพื่อป้องกันประเทศ	โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	ดังนี้

    ๙.๑.๒.๑ เร่งรัดดำาเนินการจัดทำา (ร่าง) แผนเตรียมพร้อมด้านกำาลังคน 

ของกระทรวงแรงงาน	 ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	 (ฉบับใหม่)	 เพื่อ 

การสนบัสนนุข้อมลูด้านก�าลงัคนเมือ่ฝ่ายความมัน่คงร้องขอ	รวมทัง้ด�าเนนิการ	(๑)	จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเตรยีมพร้อม 

ด้านก�าลังคน	และแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการฯ	 โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการศูนย์ฯ	

(๒)	 จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านก�าลังคน	 (จังหวัด)	 และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	 โดยมี 

ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการศนูย์ฯ	ผูแ้ทนส่วนราชการในสงักดักระทรวงแรงงานในจงัหวดั	รฐัวสิาหกจิ	

และภาคเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ	 มีแรงงานจังหวัดเป็นเลขานุการ	 (๓)	 ร่วมฝึกการระดมสรรพก�าลัง 

เพื่อการทหารเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทหารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การระดมสรรพก�าลังในแต่ละด้าน	และ	 (๔)	ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงาน	 

และมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการชมุนมุเรยีกร้องด้านแรงงาน	ทัง้การชมุนมุเพือ่เรยีกร้องสทิธติามกฎหมาย	

เช่น	กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายแรงงานสัมพันธ์	 และการชุมนุมเรียกร้องเชิงนโยบาย	 เช่น	การขอให้ม ี

การปรับปรุงกฎหมาย	การเรียกร้องให้มีระบบการรับรองสิทธิ	 รวมทั้งพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

ตเตรียมพร้อมทั้งในด้านกําลังคน 

ด้านสาธารณภัย การก่อการร้าย

และอาชญากรรมข้ามชาติ 

ด้านพลังงาน ด้านการแพทย์

และสาธารณสุข ฯลฯ 

รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัย

ผ่านระบบต่าง ๆ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๙.๑.๒.๒ จดัให้มกีารฝึกเพือ่เตรยีมพร้อมการป้องกนัประเทศ	ได้แก่	(๑)	การฝึก 

การระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหารเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทหาร 

กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการระดมสรรพก�าลังในแต่ละด้าน	 (๒)	 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 

ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 (Crisis	Management	 Exercise:	 C-mex	 13)	 โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 (๓)	 การฝึกส่วนล่วงหน้าของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
กองบัญชาการกองทัพไทย	 เพื่อให ้ เจ ้าหน ้าที่

และก�าลังพลได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ล ่วงหน้า

กรณีเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย	 (๔)	 การฝึกร่วม 

หน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ	 และส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ	 ในการต่อต้านการก่อการร้าย

สากล	 เพื่อให้สามารถร่วมมือและประสานงานได้

อย่างลงตัวหากเกิดเหตุการณ์	 และ	 (๕)	 การฝึก 

การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล	 “สุรนารี	๕๖” 

ศูนย ์ปฏิบัติการต ่อต ้านการก ่อการร ้ายสากล	 

กองบัญชาการกองทัพไทย	 ระหว่างวันที่	 ๑๒–๑๕	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา

    ๙.๑.๒.๓ เตรียมพร้อมด้านสาธารณภัย	ซึ่งด�าเนินการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	การรณรงค์และเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ความรูเ้กีย่วกบัการเตรยีมการและการปฏบิตัตินทีถ่กูต้องแก่

ประชาชนเมือ่เกดิสาธารณภยัต่าง	ๆ 	การตดิตามสถานการณ์ด้านสาธารณภยั	การก�าหนดนโยบายความปลอดภยั

อย่างเคร่งครัด	และการจัดเตรียมก�าลังเพื่อพร้อมเผชิญเหตุการณ์

    ๙.๑.๒.๔ พฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานด้านการรบับรจิาคก่อนเกดิภยัและ

เมือ่เข้าสูภ่าวะขณะเกดิภยั	โดยด�าเนนิการ	(๑)	การปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านการบริจาคให้สอดคล้องกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น	 

(๒)	การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานในการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	และ	 (๓)	การฝึกร่วม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๙.๑.๒.๕ เตรยีมพร้อมด้านความมัน่คงเกีย่วกบัการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ข้ามชาติ รัฐบาลได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	ดังนี้	

     • จัดทำายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

พ.ศ. .... และกำาหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล	 แนวทางปฏิบัติ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง	และมาตรการด�าเนินการที่ส�าคัญ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต	ิ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 

ข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

     • จดัทำาคูม่อืคำาแนะนำาเบือ้งต้นในการป้องกนัการก่อการร้ายและให้

มกีารทบทวนนโยบายเดมิ	โดยได้ยกร่างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	พ.ศ.	....	ฉบบัใหม่ 

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์	 รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 โดยประชุมหารือกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจา	 เช่น	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	 และประเทศ

สมาชิกอาเซียน

     • จัดการฝึกซ้อมประจำาปีของหน่วยงาน	 และการฝึกความช�านาญ 

เฉพาะที่	การจัดการประชุม	การสัมมานาเชิงปฏิบัติการ	และจัดส่งบุคลากรไปศึกษางาน		

     • สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล  

กองบัญชาการกองทัพไทย	 ในการจัดประชุมผู้ประสานงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรับทราบข้อมูลและ

สถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่เสี่ยง	และเพื่อเตรียมแผนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง

แม่นย�ามากยิ่งขึ้น	

     • ประกาศใช้พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 จ�านวน	 

๗	ฉบบั	ได้แก่	(๑)	พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๒)	พระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	 	 (๓)	กฎกระทรวงการก�าหนด 

ให้ผูท้ีม่กีารกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายตามมตขิองหรอืประกาศภายใต้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ

เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด	พ.ศ.	๒๕๕๖	 (๔)	 กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูก 

ก�าหนดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และคณะกรรมการธุรกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 

(๕)	ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชือ่บคุคลทีถ่กู

ก�าหนดและการด�าเนินการตามมาตรา	๖	(๑)	(๒)	และ	(๓)		(๖)	ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิว่าด้วยการก�าหนดนโยบายในการประเมนิความเสีย่ง	การก�าหนดแนวทางปฏบิตัหิรอืมาตรการอืน่ใด 

เพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	๒๕๕๖	และ	(๗)	ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด�าเนินการกับ

ทรัพย์สิน	พ.ศ.	๒๕๕๖	

     • จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากำาหนดรายชื่อ	 เพื่อทบทวนรายชื่อ 

บคุคลทีถ่กูก�าหนดของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	และคณะกรรมการธรุกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๖	

และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

ในราชกิจจานุเบกษา	เพื่อมุ่งปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือแก๊งมาเฟียข้ามชาติที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย

    ๙.๑.๒.๖ เตรยีมพร้อมด้านข้อมลู	โดยได้จดัท�าระบบฐานข้อมลูกลางในการเชือ่มโยง 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	และพัฒนาการ 

จัดท�าระบบมาตรฐานกลางในการจัดเก็บ	แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

    ๙.๑.๒.๗ เตรียมพร้อมด้านข่าวกรอง	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้	

     • เสริมสร้างระบบงานข่าวกรองของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เป็นลำาดบั	เพือ่แจ้งเตอืนล่วงหน้าด้านภยัคกุคามความมัน่คง	โดยให้มกีารบรูณาการข้อมลูร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าประมาณการข่าวกรอง	ประเมินสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง	ปัญหาและภัยคุกคาม 

ความมั่นคงเฉพาะหน้าและในระยะยาว	ประกอบการก�าหนดนโยบาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน 

ความมั่นคง	 ตลอดจนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยข่าว	 หน่วยงานความมั่นคง	 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานการข่าว	ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

     • การจดัตัง้เครอืข่ายการข่าวและการรกัษาความปลอดภยัภาครฐั 

และภาคเอกชน ภาคประชาชน	ครอบคลุมทุกภาคในจังหวัดที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยว	และ

จังหวัดชายแดน

     • จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติในระดับ 

ผู้บริหารของส่วนราชการในประชาคมข่าวกรอง	๔๐	หน่วยงาน	

     • จดัสมัมนา/อบรมเชงิปฏบิตักิารในการพฒันามาตรฐานการรกัษา

ความปลอดภัยของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ	พลเรือน	ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	

    ๙.๑.๒.๘ ซกัซ้อมแนวทางประสานงานและการดำาเนนิงานในยามเกดิภยัพบิตัิ 

โดยมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประสานหน่วยงานต่างประเทศซกัซ้อมแนวทางประสานงานและการด�าเนนิงาน

ในยามเกิดภัยพิบัติ	 รวมทั้งจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 (ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี)	 

ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 

ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าแนวทางความร่วมมือและการรับความช่วยเหลือจาก 

ต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภัย

    ๙.๑.๒.๙ เตรยีมพร้อมด้านพลงังาน	ให้มกีารประเมนิความเสีย่งในมติต่ิาง	ๆ 	ทีม่ผีล 

ให้เกดิการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า	และจดัฝึกซ้อม	Black	Out	Restoration	โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการน�าระบบ

กลบัเมือ่เกดิเหตกุารณ์ไฟฟ้าดบัทัว่ประเทศ	รวมทัง้ด�าเนนิการซกัซ้อมกระบวนการเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่ได้ด�าเนนิการ 

ไปแล้ว	๓	ครั้ง	(ครั้งที่ ๑	ที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล	ครั้งที่ ๒	ที่โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา	และครั้งที่ ๓	ที่โรงไฟฟ้า

ระยอง)

    ๙.๑.๒.๑๐ เตรยีมพร้อมด้านอตุสาหกรรม	ด�าเนนิการจดัท�าแผนปฏบิตักิารในกรณี

เกดิเหตฉุกุเฉนิจากโรงงานอตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงูในกรงุเทพมหานคร	การจดัแบ่งกลุม่ประเภทโรงงานทีต่ัง้ 

ในนคิมอตุสาหกรรม	เพือ่ให้สามารถก�าหนดมาตรการในการตดิตามตรวจสอบก�ากบัดแูลโรงงานในแต่ละประเภท

ได้อย่างเหมาะสม	 การก�าหนดให้นิคมอุตสาหกรรมจัดท�าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีความสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

พ.ศ.	 ๒๕๕๓–๒๕๕๗	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

ที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	(อัคคีภัย	สารเคมีรั่วไหล	อุทกภัย	การชุมนุมประท้วง)	โดยมีการจัดการ

ฝึกซ้อมแผนตอบโต้อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง

    ๙.๑.๒.๑๑ เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

     • พฒันาทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิทางการแพทย์ระดบัตตยิภมู ิ(MERT) 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในลักษณะของ

การท�างานเป็นทีมอย่างเต็มรูปแบบ	 ให้สามารถ

ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่

ผู ้ประสบภาวะภัยพิบัติได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดให้แก่บุคลากร 

ทางการแพทย ์ที่ เป็นสหสาขาวิชาชีพ	 ทั้ ง ฝ่ าย 

การแพทย์และฝ่ายสนับสนุนเป ็นจิตอาสาที่มี 

ความสมคัรใจ	ทมีละ	๑๖-๑๗	คน	เพือ่ให้การช่วยเหลอื 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ประสบสาธารณภัยและ 

ภัยพิบัติในพื้นที่	 เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาระดับ 

ตติยภูมิเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	 และ

สามารถรวมตัวกันเพื่อออกไปปฏิบัติ	 ภารกิจได้

ภายใน	๖-๑๒	ชั่วโมง

     • จัดทำาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และ

การสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ	 พร้อมทั้ง 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เครอืข่ายบรกิารสขุภาพ	๑๒	เครอืข่าย	และจงัหวดัเป้าหมาย	(ทีม่คีวามเสีย่งด้านสาธารณภยั)	

สามารถด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยก�าหนดให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท�าแผน	 การจัดตั้ง 

คณะกรรมการจัดท�าแผน	และคณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	และแผนเตรียมความพร้อมรองรับและตอบโต้

สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และแผนเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตของส่วนราชการ	 รวมถึง 

การด�าเนินการประชุมซ้อมแผนด้านการบัญชาการเหตุการณ์	 (Table	 Top	Exercise:	 TTX)	 และการฝึกซ้อม 

เต็มรูปแบบ	(Full	Functional	Exercise:	FTX)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุข

     • จัดตั้งทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต 

(MCATT-Mental	Health	Crisis	Assessment	and	Treatment	Team)	ในระดับอ�าเภอ	จ�านวน	๘๕๓	ทีม	 	

     • จดัประชมุและอบรมบคุลากรทางการแพทย์และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	เพือ่

รองรับการเกิดภัยพิบัติต่าง	ๆ	ได้แก่	 (๑)	การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาระบบ

บริการฉุกเฉิน	ระบบส่งต่อ	และการจัดการสาธารณภัย	การจัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ส�าหรับผู้บริหาร	จ�านวน	๒๐๐	คน	(๒)	การอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	

๔๐๐	คน	(๓)	การพฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	๔	จงัหวดัภาคใต้	คอื	จงัหวดัสงขลา	ยะลา	ปัตตานี	และนราธวิาส	

ในด้านระบบปฏิบัติการกู้ชีพ	 ระบบความพร้อมของห้องฉุกเฉิน	 (ER)	และระบบการส่งต่อผู้ป่วย	 (Fast	 Tract)	 

(๔)	การอบรมเชงิปฏบิตักิารบคุลากรในหน่วยงานอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ	ในหลกัสตูร	Advanced	Trauma	Life	Support	

(ATLS)	 จ�านวน	๖	 รุ่น	๖๐๐	คน	และ	 (๕)	การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย	และการอบรมดูแล 

ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ	รวม	๓	รุ่น

     • พฒันาทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (Surveillance and Rapid 

Response Team: SRRT)	ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์	(Event-based	Surveillance)	ส�าหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว	 (Surveillance	 and	Rapid	Response	 Team:	 SRRT)	 เครือข่ายระดับต�าบล	ตามนโยบายของ 

กรมควบคุมโรคในช่วงปลายปี	 ๒๕๕๓	 เพื่อให้มีศูนย์รับแจ้งข่าวการเกิดโรคภัยสุขภาพจากแหล่งข่าวต่าง	 ๆ	 

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระดับต�าบลที่ทันสถานการณ์	 โดยก�าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลเป็นศูนย์รับแจ้งข่าว	ตรวจสอบข่าว	หากพบสิ่งผิดปกติให้ร่วมกับทีมในชุมชนท�าการสอบสวนและควบคุม

โรคเบื้องต้น	และแจ้งต่อทีม	SRRT	ระดับอ�าเภอ	เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน

     • พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย	 โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้	 (๑)	 จัดประชุม

คณะท�างานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ	 โดยจัดท�าแนวทางพัฒนาโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย ์

ส่งต่อระดบัเขต	จงัหวดั		สถานบรกิาร	และแนวทางพฒันาของสถานบรกิารระดบัต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา 

ระบบบริการสุขภาพ	(Service	Plan)	(๒)	พัฒนาโปรแกรมระบบรายงานกลางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อใช้ในการก�ากับ

ติดตามผลการด�าเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ	 รวมถึงตัวชี้วัดที่ส�าคัญจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 (๓)	จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรื่องระบบบริการและคุณภาพบริการการส่งต่อผู้ป่วย	มีผู้เข้าร่วม

ประชุม	 จ�านวน	๓๐๐	คน	 (๔)	 สนับสนุนงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการบริการฉุกเฉินและการส่งต่อ 

ผูป่้วยให้กบัศนูย์ส่งต่อระดบัเขต	จงัหวดั	รวม	๒๐๗	แห่ง	(๕)	การนเิทศและตดิตามการด�าเนนิงานของศนูย์ประสาน

การส่งต่อระดบัเขตและระดบัจงัหวดั	ตามประเดน็การตรวจราชการและนเิทศงานทีส่�าคญั	(๖)	จดัตัง้ศนูย์ประสาน

การส่งต่อในสถานบริการแต่ละระดับที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและตอบสนองต่อ	 Service	Plan	 (๗)	 จัดบริการ 

ที่ครอบคลุม	๔	ด้าน	ได้แก่	การส่งต่อ	(Refer	Out)	การรับส่งต่อ	(Refer	In)	การส่งกลับ	(Refer	Back)	และการรับ

กลบั	(Refer	Receive)		โดยให้บรกิารกลุม่ผูป่้วยทัง้ฉกุเฉนิและไม่ฉกุเฉนิ	(๘)	พฒันาคณุภาพบรกิารการส่งต่อผูป่้วย 

โดยการพฒันาสมรรถนะบคุลากรและการพฒันาวชิาการ	เช่น	จดัท�าแนวทางการส่งต่อผูป่้วยรายโรคทีเ่ป็นปัญหา

ของพื้นที่และพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อใช้ติดตามการขนส่งผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	 (๙)	พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงานส่งต่อผูป่้วยในแต่ละเครอืข่าย	และ	(๑๐)	พฒันาเครอืข่าย 

ผู้เชี่ยวชาญในโรคที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับการให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยในสาขาต่าง	ๆ 	

ตาม	Service	Plan
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

  ๙.๒ พัฒนาระบบเตือนภัย

   ๙.๒.๑ จัดตั้งศูนย์กลางระบบเลขหมายเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน	 โดยจัดตั้งศูนย์กลางระบบ

เลขหมายเพือ่แจ้งเหตฉุกุเฉนิ	(Emergency	Call	Center)	หมายเลข	๑๙๒	และพฒันาระบบแจ้งเตอืนภยัของศนูย์

เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต	ิเพือ่เป็นศนูย์ประสานงานเหตฉุกุเฉนิแห่งชาต	ิท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกประเภท	 รวมทั้งเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ	 โดยประสานงานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อให้บริการประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว

   ๙.๒.๒ วางระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบต่างๆ	ดังนี้	

    ๙.๒.๒.๑ ระบบข้อความสัน้ (Short Message Service: SMS)	เพือ่ส่งข้อความสัน้ 

SMS	 ในการแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อได้รับทราบข้อมูล	 และ 

เตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

    ๙.๒.๒.๒ ระบบโทรสารอัตโนมัติ (Fax Server)	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการแจ้ง

เตือนภัยให้สามารถส่งข่าวได้รวดเร็วและกระจายข่าวเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลายหน่วยงานท�าให้

ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว	

    ๙.๒.๒.๓ ระบบหอเตือนภัยและอุปกรณ์เตือนภัยที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัย

เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

    ๙.๒.๒.๔ ระบบสือ่สารประยกุต์ (e-Radio)	เพือ่ให้ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิเครอืข่าย 

ของศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน	 ใช้ในการรายงานเหตุการณ์จากพื้นที่เสี่ยงภัยมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติได้ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู ้ใช้	 

e-Radio	ได้	

    ๙.๒.๒.๕ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย	 โดยให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย 

การเตือนภัย	เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการให้ข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติ	ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบื้องต้นประกอบการแจ้งเตือนภัย	และช่วยขยายผลการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึงและครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัย

   ๙.๒.๓ พฒันาระบบการพยากรณ์อากาศและการเตอืนภยัธรรมชาต ิโดยการก�าหนดแถบสี 

(เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง)	มาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแจ้งเตือนภัย	เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก ่

ผู้บังคับบัญชาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	หน่วยช่วยเหลือและกู้ภัย	 ตลอดจนประชาชน	 เพื่อให้รับทราบ	 

และด�าเนินการตามขั้นตอนของการวางระบบการป้องกันภัย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

   ๙.๒.๔ สร้างองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการฝึกซ้อมด้านการสื่อสาร

โทรคมนาคม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ	ห้วงระยะเวลาของภัยพิบัติ	

ระบบการแจ้งเตือนภัย	 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	

เป็นการเตรียมความพร้อมการเผชิญภัยทั้งก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุ

   ๙.๒.๕ จัดทำาโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้นสำาเร็จพร้อมใช้ โดยจัดท�า

โปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้นส�าเร็จพร้อมใช้งานแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยบนแผนที่พร้อมข้อมูล

สรปุภาพรวมเหตกุารณ์แจ้งเตอืนภยั	(ภยัอากาศร้อน	ภยัอากาศหนาวเยน็	ภยัจากปรมิาณฝนตกสะสม	๒๔	ชัว่โมง	

และภัยพายุฤดูร้อน)	ตลอดจนเผยแพร่โปรแกรมดังกล่าวทาง	www.metalarm.tmd.go.th	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕6)

ปัญหาและอุปสรรค

 ๑. การเร่งนำาสนัตสิขุและความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดั 

ชายแดนภาคใต้	 รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่เป็นปัญหาในปีแรกแล้ว 

โดยให้มศีนูย์ปฏบิตักิารคณะกรรมการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเป็นกลไกในการพฒันา	

อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากการกระท�าของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 

ที่มีอยู่หลายกลุ่ม	อาทิ	ขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐ	ขบวนการภัยแทรกซ้อน	จึงมุ่งสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนและเพื่อให้เป็นที่สนใจในเวทีโลก	ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

และท�าให้การด�าเนนิโครงการพฒันาต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีล่่าช้า	ดงันัน้	การแก้ไขปัญหาดงักล่าวจงึทวคีวามซบัซ้อนยิง่ขึน้ 

รฐับาลยงัคงยดึถอืแนวทางการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความไม่สงบตามหลกัสนัตวิธิคีวบคูไ่ปกบัการปรบัวธิดี�าเนนิ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป				

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 รัฐบาลได้ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อย่างจริงจังและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี	๒๕๕๕	และตามที่ได้ก�าหนดให้เรื่องนี้

เป็นวาระแห่งชาติ	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในกลุม่ประชากรแฝงในพืน้ที	่การเสพยาและค้ายาในหอพกัและบ้านพกัทีผ่ดิกฎหมายการค้ายาทีม่กีารปรบัเปลีย่น

วิธีและกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น	และการพัฒนาของผู้ค้ายาขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพล	ทั้งนี้	 ในส่วนระดับปฏิบัติการ 

ได้พบปัญหาต่าง	ๆ 	เช่น	บคุลากรของศนูย์อ�านวยการพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิยงัมจี�านวนไม่เพยีงพอ	ปัญหา

ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้รัฐบาลจะเร่งแก้ไข 

โดยด่วนต่อไป

 ๓. การดูแล ป้องกัน ปราบปรามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 พบปัญหาในทาง

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	เนื่องจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก	การกระท�าผิดจึงมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและหลาย

กรณยีงัไม่มแีนวทางด�าเนนิการทีช่ดัเจน	ทัง้นี	้รฐับาลจะเร่งเพิม่ศกัยภาพ	ความรู	้และทกัษะของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

ในเรื่องนี้	รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๔. การพฒันาระบบการเตรยีมความพร้อมแห่งชาติ	พบปัญหาอปุสรรคในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	ระบบฐาน

ข้อมูลของหน่วยงานที่ยงัขาดการจัดการให้เป็นระบบ	ข้อมูลไม่ทันสมัย	และใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน	การเตรียม

ความพร้อมด้านภัยพิบัติยังมีการบูรณาการการท�างานที่ไม่เพียงพอและไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร	ซึ่งรัฐบาลจะได้

ปรับปรุงแก้ไขให้ระบบต่าง	ๆ	มีความเป็นมาตรฐานและมีเอกภาพยิ่งขึ้นต่อไป




