
“...เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันท�า ก็จะท�าให้รายได้ต่อหัวดีขึ้น ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ท�าให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ถ้ามีการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศ
อย่างแท้จริง ความเหลื่อมล�้าจะลดน้อยลง คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสุดท้ายเราก็จะมีศักยภาพในการแข่งขัน ตั้งแต่เรื่องของการผลิตอาหาร เป็นแหล่งอาหารโลก 
เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบริการสุขภาพ...”

ในโอกาสมอบนโยบายส�าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
และการชี้แจงการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖



277

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรา ๘๔ รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนให้มีการพัฒนา 

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ 

ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะ 

เป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค

(๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ

(๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

(๔) จัดให้มีการออมเพื่อการด�ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง

(๕) ก�ากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค

(๖) ด�าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบ

อาชพีของประชาชนเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ ร่วมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่

และภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ

แนวนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท�างานมีงานท�า คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และ

ระบบไตรภาคีที่ผู้ท�างานมีสิทธิเลือกผู้แทนขอตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท�างาน 

ที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตร 

ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน 

การเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

(๙) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และคุม้ครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอสิระ และการรวมกลุม่การประกอบอาชพีหรอื

วิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด�าเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ

(๑๐) จดัให้มสีาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอนัจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของประชาชนเพือ่ประโยชน์ในการรกัษา 

ความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

ของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ

(๑๑) การด�าเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค 

ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเป็น 

กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท�าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท�ามิได้

(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้ง การด�าเนินการตามระบบ 

บริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้ม ี

ความเข้มแข็ง

(๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช ้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต	โดยมีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีที่หนึ่งดังนี้

	 ๑.	สนับสนุนการศึกษาวิจัยตามกรอบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีการด�าเนินงานดังนี้

มาตรา ๘๓ รฐัตอ้งสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารด�าเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ๑.๑ การวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียงในภาคการศึกษา เพื่อใช ้ประโยชน  ์

ในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กปฐมวัย	

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน	 และการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๒ การวิ จั ยด ้ านการผลิตและ 

ภาคธุรกิจ ได้ต้นแบบการพัฒนาชุมชนหลายด้าน	 

ได้แก่	 ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบ 

เตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจ	 ด้านแหล่งเรียนรู ้

การปลูกข ้าวแบบเกษตรอินทรีย ์ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 และด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ในการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชน	 ซึ่ งต ้นแบบ 

ดังกล่าวได้ช่วยยกระดับความสามารถในด้านอาชีพ 

ของวิสาหกิจชุมชน	ท�าให้ชุมชนมีระดับความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และมีรายได้เพิ่มขึ้น

  ๑.๓ การวิจัยด้านองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อการวางแผนป้องกันและรักษาโรค 

ไตวายและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย



คโครงการ “มอก.9999” 

นําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เป็นหลัก

ในการดําเนินธุรกิจ

อย่างพอเพียง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 ๒.	ก�าหนดมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 รัฐบาลด�าเนินการ 

เพิม่เตมิในการออกประกาศก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม	 

มาตรฐานเลขที่	 มอก.	๙๙๙๙	 เล่ม	๑-๒๕๕๖	 โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่พอเพียง	 ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร	 

วัตถุดิบ	และพลังงาน	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�าไปสู่ 

การพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ	และมีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้

  ๒.๑ กิจกรรมสร้างความตระหนัก 

โดยได้เปิดตัวโครงการ	“มอก.	๙๙๙๙	เล่ม	๑-๒๕๕๖	

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม”	 

เมือ่วนัที	่๒๘	มถินุายน	๒๕๕๖	มผีูเ้ข้าร่วมงานจ�านวน	

๖๙๐	 คน	 ประกอบด้วยสื่อมวลชน	 ภาคราชการ	

สถาบันการศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ภายในงาน

มกีารบรรยายพเิศษเรือ่ง	“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง”	โดย	ดร.	สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิิ

ชยัพฒันา	และมกีารเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหวัข้อ	

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความส�าเร็จ

ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม”

  ๒.๒ กิจกรรมการสร ้ างวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญ มอก. ๙๙๙๙ โดยการฝึกอบรมและ

ฝึกปฏิบัติ

  ๒.๓ กจิกรรมความร่วมมอืกบัเครอืข่าย จดัท�าบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 

ในการน�ามาตรฐาน	มอก.	๙๙๙๙	ไปใช้	เช่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อสร้างความร่วมมือให้มีการด�าเนินการอย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  ๒.๔ กิจกรรมการสร้างหน่วยงานต้นแบบในการน�ามาตรฐานไปใช้ จัดหาอุตสาหกรรมต้นแบบ

ในการน�ามาตรฐาน	มอก.	๙๙๙๙	ไปใช้	จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน	พร้อมทั้งฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในการน�ามาตรฐาน

ไปใช้ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าจนสามารถจัดท�าระบบบริหารงานส�าเร็จในหน่วยงานต้นแบบ	ตลอดจนให ้

หน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

 ๓.	พัฒนาประชาชนให้เข้มแข็งยึดวิถีความพอเพียง	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

พฒันาตนเองและพฒันาชมุชนให้พึง่ตนเองได้	ร่วมกนัคดิ	ตดัสนิใจ	และด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดขึน้ร่วมกนั 

บนพื้นฐานของความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน	 และน�าไปสู่การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมอย่างยั่งยืน	 

ตามวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นอย่างมีเหตุผลด้วยความพอประมาณ	รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิต 

พอเพียง	ขจัดความยากจน	ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ	และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	และเป็น 

ฐานของการพัฒนาประเทศ	โดยด�าเนินการดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ถ่ายทอด 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในด้านพืช	 ประมง	 ปศุสัตว์	 หม่อนไหม	 การพัฒนาที่ดิน	 การแปรรูป	 

และทักษะการเกษตรอื่น	 ๆ	 เพื่อให้มีทางเลือกหลากหลายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผ่านศูนย์เรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียง	 และศูนย์/สถานีเฉพาะด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่จ�านวน	๒,๙๓๕	ศูนย์	 

มีเกษตรกรและนักเรียนผ่านการฝึกอบรม	จ�านวน	๒๐๖,๕๖๐	ราย

  ๓.๒ พฒันาหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง

ต้นแบบ ในปี	๒๕๕๖	ได้ด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 จ�านวน	๘๗๘	หมู่บ้าน	

แยกเป็น	(๑)	หมูบ้่านมกีจิกรรมลดรายจ่าย	เพิม่รายได้	 

ส่งเสริมการออม	เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน	

หรือระดับ	 “พออยู่	 พอกิน”	 จ�านวน	 	๖๒๕	หมู่บ้าน	 

(๒)	 หมู ่บ้านมีกิจกรรมแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูล

ระหว่างกนั	มคีวามเข้มแขง็	สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย

ตนเอง	หรอื	ระดบั	“อยูด่	ีกนิด”ี	จ�านวน		๒๐๕	หมูบ้่าน	

และ	(๓)	หมูบ้่านมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะเครอืข่าย	 

กลุ่ม	 องค์กร	 มีกิจกรรมการแก้ปัญหาและพัฒนา 

การให้บริการ	 หรือระดับ	 “มั่งมี	 ศรีสุข”	 จ�านวน	๒๑	 หมู่บ้าน	 ส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพิ่มขึ้น	 

สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันในชุมชน	ท�าให้ความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ๓.๓ พัฒนาศักยภาพชุมชน/หมู่บ้านให้จัดท�าโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้ด้วยตนเอง	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/กิจกรรมที่ชุมชนจัดท�าและเสนอขอรับ 

การสนับสนุนในด้านกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปลูกป่า	 สร้างคนบนวิถีพอเพียง	 รักษาต้นน�้า	 บรรเทา

อุทกภัย	มีวงเงินงบประมาณ	๑,๐๑๙,๒๗๕,๔๐๐	บาท	 ในระยะเวลาด�าเนินการ	๕	ปี	 ตั้งแต่ปี	๒๕๕๖–๒๕๖๐	 

ทั้งนี้	 ในปี	๒๕๕๖	สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว	 จ�านวน	๑๔๔,๒๓๕,๐๐๐	บาท	ส�าหรับปีต่อ	 ๆ	 ไปให้ชุมชน 

จัดท�าแผนงาน/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นรายปีต่อเนื่องจนครบ	๕	ปี	 นอกจากนั้น	 ยังมีการจัดสรร 

งบประมาณ	 จ�านวน	 ๔๒๐,๕๖๑,๔๓๑	 บาท	 ให้แก่หมู ่บ้าน/ชุมชนที่ได้จัดท�าประชาคมเสนอโครงการ 

และผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด	จ�านวน	๑,๕๑๑	หมู่บ้าน/ชุมชน	๑,๗๓๘	โครงการ

  ๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ด�าเนินกิจกรรม	 “๙	กิจกรรม	ตามรอยพ่อหลวง	

ผู้ครองใจปวงประชา”	 โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคม	และให้สอดคล้องกับวิถีการด�ารง

ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ประกอบด้วย	๙	กิจกรรม	

ได้แก่	 (๑)	เปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๒)	เดินตามรอยพ่อหลวงแบบมีส่วนร่วม	(๓)	๑	หมู่บ้าน	 

๑	กิจกรรม	 (๔)	๑	พลังแผ่นดิน	๑	 วิถีพอเพียง	 (๕)	๑	 เยาวชน	๑	กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง	 (๖)	 อนุรักษ์และ 

พลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ	 (๗)	 น�้าคือชีวิต	 (๘)	 ๑	 ครัวเรือน	 ๑	 เศรษฐกิจพอเพียง	 และ	 (๙)	 ๘๖	พรรษา	 

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา	 และผลการด�าเนินการขับเคลื่อนขยายผลกิจกรรม	 “๙	 กิจกรรม	ตามรอยพ่อหลวง	 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ผู ้ครองใจปวงประชา”	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงสิงหาคม	 ๒๕๕๖	 พบว่า	 ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนนิกจิกรรม	“๙	กจิกรรม	ตามรอยพ่อหลวง	 

ผู้ครองใจปวงประชา”	และน้อมน�าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริไปเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต	 จ�านวน	 

๑๓,๒๕๓,๓๘๕	 คน	 เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๕๕	 ที่มี

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๑๐,๓๐๘,๒๕๘	คน	 

รวมทัง้ได้คดัเลอืกศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริระดับอ�าเภอดีเด่น	 เพื่อกระตุ้นให้แต่ละ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ	 มีการด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	 และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในด้านการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ	ทั้งนี้	 มีเป้าหมาย 

ขยายผลสู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ	 อย่างน้อยหมู่บ้านละ	๑	 กิจกรรม	 นอกจากนี้	 ยังจัดสรรงบประมาณให้กับ 

จังหวัด	 จังหวัดละ	๑๕๐,๐๐๐	บาท	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อาทิ	 

โครงการท�าความสะอาดบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชนินีาถ	ของจงัหวดัปัตตาน	ีมชีาวประมงพืน้บ้านจ�านวน	๒๐	ชมุชนตามแนวชายฝ่ังทะเลอ�าเภอสายบรุี	 

ปานาเระ	และไม้แก่น	 ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 ส่งผลให้มีปริมาณปลามากขึ้น	 มีรายได้ 

เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่	๑๕,๐๐๐	บาทต่อเดอืน	และเป็นการอนรุกัษ์ปะการงัให้มคีวามสมบรูณ์	เป็นแหล่งอาศยัสตัว์ทะเล

ที่ส�าคัญของพื้นที่	รวมทั้งเกิดความรู้รักสามัคคีและด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง

  ๓.๕ ส่งเสริมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหานคร	 ในด้านการศึกษา	 

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน	ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	จ�านวน	๓๐	โรงเรยีน	สถานศกึษาพอเพยีงและเป็นแบบอย่าง	จ�านวน	๒๗	โรงเรยีน	ในปี	๒๕๕๕	มโีรงเรยีน 

สมัครขอรับการประเมินสู่สถานศึกษาพอเพียง	 จ�านวน	๑๑๗	 โรงเรียน	 และปี	 ๒๕๕๖	จ�านวน	๗๕	 โรงเรียน	 

รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการส�าคัญ	 เช่น	 โครงการ 

แผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของแต่ละชุมชน	ปัจจุบันมี	๑,๔๕๑	ชุมชน	จากทั้งหมด	๒,๐๕๔	ชุมชน

  ๓.๖ พั ฒ น า ข ้ า ร า ช ก า ร ต� า ร ว จ 

ให ้ยึดมั่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการด�าเนนิชวีติ โดยก�าหนดในนโยบายของส�านกังาน 

ต�ารวจแห่งชาติ	 (ตช.)	 ให้มีการส่งเสริมข้าราชการ 

ต�ารวจด�ารงชีพให้อยู่ในความพอดี	เรียบง่าย	มัธยัสถ์	 

มีความรัก	 ความสามัคคี	 และความมีน�้าใจต่อกัน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อลด 

ภาระหนี้สิน	มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น	ต�ารวจ 

และครอบครัวสามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมี 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ศักดิ์ศรี	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุข

จากการท�างาน	ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัด	ตช.	 ได้น�า 

ไปปฏิบัติ	อาทิ	ต�ารวจภูธรภาค	๓	ได้มีการจัดตั้งศูนย์

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ	 เพื่อ 

สนับสนุนการด�าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร

ต�ารวจและครอบครัว

	 ๔.	ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ร่วมกับ 

หน่วยงานภาคี	มีการด�าเนินงานดังนี้

  ๔.๑ พฒันาระบบสขุภาวะชมุชนบนฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่พฒันาศนูย์การเรยีนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพร้อมในการท�าหน้าที่สร้างการเรียนรู ้	 ขยายผล	 ส่งเสริมให้เกิดระบบจัดการ 

เครือข่ายที่มีขบวนการขับเคลื่อนการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ	 

และจัดระบบความรู้ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นและน�าไปเผยแพร่สู่สาธารณะ	 

โดยมีระยะเวลาด�าเนินการ	๓	ปี	มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	เป้าหมายจ�านวน	๓๐	แห่ง	ซึ่งในปีที่หนึ่ง	 

มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ	อปท.	แล้วจ�านวน	๑๓	แห่ง

  ๔.๒ ขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน สนับสนุน 

ให้เดก็และเยาวชนได้ประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเป็นรปูธรรมผ่านการปฏบิตัร่ิวมกบัเครอืข่าย	

โดยได้สนับสนุน	๓๔	โครงงาน

  ๔.๓ เพิม่ศกัยภาพแกนน�าสภาเดก็และเยาวชนในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สูก่ารมสีขุภาวะทีด่ ีในกลุม่เดก็และเยาวชน	จ�านวน	๗๓	คน/จงัหวดั	ประกอบด้วย	การรบัฟังบรรยายเรือ่งปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	หลักการทรงงาน	การฝึกอบรมและปฏิบัติการคิดอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เทคนิคการเป็นวิทยากร	 ซึ่งท�าให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้	 

ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถถ่ายทอดความรู้จากที่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับ 

ที่น่าพอใจ	 มีความมุ ่งมั่นที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของตนเอง	 และน�าไปใช้ประกอบในการท�างาน 

ขององค์กรสภาเด็กและเยาวชนในการจัดท�าโครงการพัฒนาเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น	

	 	 นอกจากนั้น	๗	องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	 ได้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	ปตท.	 

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ซีพีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เบทาโกร	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 โตชิบาไทยแลนด์	 จ�ากัด	 และกลุ่มมิตรผล	 ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมเป็นผู้น�า 

ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร	 และธุรกิจเครือข่ายในห่วงโซ่การผลิต	 

ระยะเวลาความร่วมมือ	 ๓	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๕๘)	 โดยมีเป้าหมายการขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เครือข่ายปีละ	๓๕	องค์กร	ร่วมกับเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 โดยจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ	 “การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้ 

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	และเศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อสร้าง	ขยาย	และพัฒนาเครือข่ายให้วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง	๔	ภาค	มีวุฒิอาสาเข้าร่วมโครงการประมาณ	๑,๐๐๐	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ปัญหาและอุปสรรค

	 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติยังไม่ปรากฏผลที่ชัดเจนนัก	 จะเห็นได้จาก 

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือการน�าไปใช้ในการบริหาร 

จัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 รัฐบาล 

จะเร่งสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินงานและโครงการต่าง	 ๆ	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้มากขึ้นต่อไป	



28๕

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้มีเจตนารมณท์ี่ชัดเจนในการผลักดันแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจที่เป็นธรรม	ปรับปรุงกฎหมาย

ทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	 โดยมีการด�าเนินงาน 

ที่ต่อเนื่องจากปีที่หนึ่งดังนี้

 ๑.	ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ	 ในปีแรก 

รัฐบาลได้ด�าเนินการตามนโยบายปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ	ได้แก่	 

(๑)	จัดท�าแผนปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ	(๒)	จัดท�าแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ	และ	(๓)	จัดท�า 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	และการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ จ�านวน	๓,๑๘๓	คัน	

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในปีที่สองยังคงด�าเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รัฐวสิาหกจิเป็น

กลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการดังนี้

  ๑.๑ เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	 โดยได้เพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	

จ�านวน	๓	แห่ง	ได้แก่	

   ๑.๑.๑ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

เพิ่มทุนปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๖๐๐	ล้านบาท	และปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๕๕๕	ล้านบาท	 รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณา 

การเพิม่ทนุโดยใช้งบประมาณปี	๒๕๕๗	จ�านวน	๒,๐๐๐	ล้านบาท	และมนีโยบายให้แยกบญัชโีครงการนโยบายรฐั	 

(Public	Service	Account:	PSA)	ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชดเชยความเสียหายในการด�าเนินการ 

เพื่อให้เกิดความชัดเจน	 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

กว่าปกติ

   ๑.๑.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพิ่มทุนปี	 ๒๕๕๖	 จ�านวน	 

๗๕๐	ล้านบาท

   ๑.๑.๓ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เพิม่ทนุปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๔๕๐	ล้านบาท	 

และมีแผนจะเพิ่มทุนอีกจ�านวน	 ๒,๙๔๙	 ล้านบาท	 โดย	 ธอท.	 จะได้รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ ้นรายอื่นอีก	 

๓,๑๐๐	ล้านบาท	รวมเป็นเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น	๖,๐๔๙	ล้านบาท

มาตรา ๘๔ (๑) สนบัสนนุระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีละเปน็ธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนนุ 
ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ ์
ทีค่วบคมุธรุกจิซึง่มบีทบญัญตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัความจ�าเปน็ทางเศรษฐกจิ และตอ้งไมป่ระกอบ 
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๒ จัดท�าแผนยกระดับการบริหาร 

จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่ง 

ทางการเงินของ ธพว. และ ธอท.	 เห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์ฟื ้นฟูเพื่อก�ากับและติดตามการ

ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื ้นฟูของ	 ธพว.	 

และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและสนับสนุน 

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์เพื่อแก้ไข 

ปัญหาสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	(Non-Performing	 

Loans:	NPLs)	และการบรหิารงานทีข่าดประสทิธภิาพ	ในส่วนของ	ธอท.	ได้มกีารยกร่างประกาศกระทรวงการคลงั 

เพื่อให้	 ธอท.	 สามารถนับตราสารศุกูกเป็นกองทุนชั้นที่	 ๒	 ได้	 และให้	 ธอท.	 สามารถขายหนี้ด้อยคุณภาพ	 

(Non-Performing	 Financing:	 NPFs)	 ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้	 รวมทั้งแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง 

เพื่อยกเว้นการกันส�ารองในส่วนของโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	

เพื่อให้เงินสินเชื่อที่คณะรัฐมนตรีมีมติชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีน�้าหนักความเสี่ยงเท่ากับศูนย์

  ๑.๓ ตดิตามแก้ไขการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีป่ระสบปัญหาทางการเงนิและการบรหิารจดัการ 

องค์กร โดยคณะกรรมการก�ากบันโยบายด้านรฐัวสิาหกจิ	(กนร.)	ได้มมีตเิหน็ชอบแนวทางการด�าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟู 

องค์กรของรฐัวสิาหกจิเมือ่วนัที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ประกอบด้วย	บรษิทั	อูก่รงุเทพ	จ�ากดั	องค์การสะพานปลา	 

องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร	องค์การคลงัสนิค้า	องค์การตลาดการรถไฟแห่งประเทศไทย	บรษิทั	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากดั	 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)

 ๒.	บรหิารสนิทรพัย์ของประเทศทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์และความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	รฐับาล 

ให้ความส�าคญักบัแนวทางการพฒันาสนิทรพัย์ของประเทศในภาพรวมให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้และก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม	โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

  ๒.๑ จ้างเอกชนประเมนิราคาทีด่นิรายแปลงน�าร่องในอ�าเภอหนองแคและอ�าเภอวหิารแดง 

จังหวัดสระบุรี ๕๕,๓๐๙ แปลง	 กรมธนารักษ์เสนอขอเปลี่ยนพื้นที่และเป้าหมายด�าเนินงานจากอ�าเภออุทัย	 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จ�านวน	๒๖,๐๐๐	แปลง	เปลีย่นเป็นอ�าเภอวหิารแดงและอ�าเภอหนองแค	จงัหวดัสระบรุี	

จ�านวน	๕๕,๓๐๙	แปลง	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 

พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๒.๒ พัฒนาบุคลากรด้านประเมินราคาฯ ทั้งภายในและภายนอก	 โดยจัดอบรมจ�านวน	๒	 รุ่น	 

ในช่วงวันที่	 ๓	พฤศจิกายน-๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๕	และวันที่	 ๑๖	กุมภาพันธ์-๓๑	มีนาคม	๒๕๕๖	ตามล�าดับ	 

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	๙๑	คน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการอบรมรุ่นที่	 ๓	 ในวันที่	 ๑๗	สิงหาคม-๕	ตุลาคม	

๒๕๕๖	ผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๕๔	คน

  ๒.๓ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ในช่วงระหว่างวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม–๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	 

สามารถจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุจ�านวน	๑๓๗.๐๙๘	ล้านบาท	ส่วนในปี	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	สามารถจัดเก็บ

รายได้จากที่ราชพัสดุจ�านวน	๓,๙๕๔.๓๕๑	และ	๔,๕๕๒.๐๔๕	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ช

  ๒.๔ การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ในช่วงระหว่างวันที่	 ๒๓	สิงหาคม–๓๐	กันยายน	

๒๕๕๔	 มีการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์จ�านวน	 ๑๘๔.๓๒๒	 ล้านเหรียญ	 ส่วนในปี	 ๒๕๕๕	 และ	 

๒๕๕๖	มีการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	 สามารถจัดเก็บรายได้การจ�าหน่ายเหรียญกษาปณ์	 จ�านวน	 

๒,๐๖๕.๙๕๔	และ	๒,๑๙๓.๓๐๑	ล้านเหรียญ	ตามล�าดับ	และอยู่ระหว่างร่างระเบียบเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	 และมีหนังสือสั่งการในการปฏิบัติเพิ่มเติมส�าหรับการย้าย

เหรียญกษาปณ์ที่เกินความต้องการหรือมีไม่เพียงพอระหว่างศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และส่วนภูมิภาค	

ตลอดจนจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบ	LEAN	(Lean	Management	System)	และจัดตั้งกลุ่มส�ารวจ

สถานะกระบวนการผลิตและประเมินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางของระบบ	LEAN

  ๒.๕ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในปี	๒๕๕๕	สามารถด�าเนินการได้	๔.๕๘๐	ล้านแปลง	

ส่วนในปี	๒๕๕๖	ได้ด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย	พร้อมทั้งลงต�าแหน่งข้อมูลราคา 

ซื้อขายในแผนที่	 ส�ารวจข้อมูลภาคสนาม	 วิเคราะห์และก�าหนดราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลง/รายบล็อก	 

(ก�าหนดกลุ่ม	 ก�าหนดราคา	และก�าหนดกลุ่มตลาดย่อย)	 วิเคราะห์กลุ่มที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย	พร้อมทั้งก�าหนด

หน่วยที่ดินหรือมูลค่าถนน	และอยู่ระหว่างก�าหนดกลุ่มตลาดย่อย	 (SMG)	บันทึกราคาประเมินที่ดินรหัส	 SMG	 

ลงฐานข้อมูล	 จัดท�าแผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก	 โดยใช้ระวางแผนที่	 UTM	 

(Universal	Transverse	Mercator)	และจัดท�าร่างบัญชีฯ	และร่างรายงานการประเมินราคา

  ๒.๖ การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	 ในปี	๒๕๕๕–๒๕๕๖	สามารถด�าเนินการได้	๗,๐๒๐	 

และ	๖,๙๓๐	ชิ้น	ตามล�าดับ

  ๒.๗ โครงการจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด�าริ	 สามารถจัดหา 

ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด�าริได้	๓๑	แห่ง	 ในปี	๒๕๕๕	และ	๔๖	แห่ง	 ในปี	๒๕๕๖	

เช่น	 โครงการเพาะปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ตามแนวพระราชด�าริ	 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตาม

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการโรงเรียนพอเพียง	 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โครงการ 

โรงสีข้าวพระราชทาน	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	และโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	

ใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการต่าง ๆ 

 ปี 2๕๕๕ ปี 2๕๕๖

	 โครงการตามแนวพระราชด�าร	ิ ๓๑	แห่ง	 ๔๖	แห่ง

	 ปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน	 ๕๑,๓๖๙	ไร่	 ๔๐,๑๙๔	ไร่	
	 	 (๕,๗๗๖	ราย)	 (๒,๙๐๘	ราย)

	 ที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินของผู้มีรายได้น้อย	 ๖,๒๒๕	ราย	 ๔,๑๙๒	ราย

	 สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ	 -	 ๕	แปลง	
	 	 	 (๕	จังหวัด)



 ปี 2๕๕4 (2๓ ส.ค.-๓0 ก.ย. ๕4) ปี 2๕๕๕ ปี 2๕๕๖

ที่มา	:	กรมธนารักษ์

	 ๑๐,๔๔๗	ไร่	(๗๓๘	ราย)	 ๕๑,๓๖๙	ไร่	(๕,๗๗๖	ราย)	 ๔๐,๑๙๔	ไร่	(๒,๙๐๘	ราย)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๘ โครงการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน	 ในช่วง 

ระหว่างวันที่	 ๒๓	สิงหาคม–๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	สามารถด�าเนินการได้	๑๐,๔๔๗	 ไร่	 (๗๓๘	 ราย)	ส่วนในปี	 

๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	สามารถด�าเนนิการได้	๕๑,๓๖๙	ไร่	(๕,๗๗๖	ราย)	และ	๔๐,๑๙๔	ไร่	(๒,๙๐๘	ราย)	ตามล�าดบั

  ๒.๙ โครงการศูนย์การเรียนรู ้กรมธนารักษ์ ห้องสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพ์คุรุสภา)	 

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เห็นชอบในหลักการให้กรมธนารักษ์ใช้ประโยชน ์

อาคารและที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา	(เดิม)	เป็นพิพิธภัณฑ์และใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนโดยให้กรมธนารักษ์

จัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและสถานที่เสนอกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วย 

โบราณสถาน	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 กรมศิลปากรได้เห็นชอบรูปแบบการปรับปรุงอาคาร	 

ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงพิมพ์คุรุสภาตั้งแต่วันที่	 ๑๗	 เมษายน	๒๕๕๖	ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารระยะที่	 ๑	และจัดท�าข้อมูลประกอบสื่อที่จะน�าเผยแพร่ในโครงการศูนย์การเรียนรู้	

และขออนุญาตส�านักงานเขตพระนครปรับปรุง

  ๒.๑๐ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมธนารักษ์ได้ลงพื้นที่เพื่อ 

ตรวจสอบที่ราชพัสดุต�าบลบ้านเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	และได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และผู้น�าชุมชนในพื้นที่เมื่อวันที่	 ๑๙	มีนาคม	๒๕๕๖	ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับการพัฒนาที่ราชพัสดุ	 ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการออกแบบ	และเนื่องจากที่ราชพัสดุดังกล่าวอยู่ในเขตโบราณสถาน	กรมธนารักษ์จึงได้หารือกับ 

กรมศิลปากร	 โดยในเบื้องต้นส�านักศิลปากรที่	 ๒	สุพรรณบุรี	 ได้เห็นชอบกับการออกแบบโครงการดังกล่าวแล้ว	 

และก�าหนดจัดประชุมท�าความเข้าใจกับกรมศิลปากร	(ส่วนกลาง)	ในวันที่	๕	และ	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	เพื่อเป็น 

การซักซ้อมความเข้าใจก่อนจะลงนามในบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	และในการประชุมวันที	่๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	 

มีมติเห็นชอบโครงการฯ	ซึ่งอยู่ระหว่างก�าหนดวันการลงนามในบันทึกข้อตกลง	(MOU)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๑๑ โครงการขยายพื้นที่จัดแสดง

เครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ ศาลา 

เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ

เหรยีญกษาปณ์	ได้มกีารทบทวนแผนการด�าเนนิงาน 

เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์	 และก�าหนดแนวคิด	 รูปแบบ	 

และเนื้อหาประกอบการจัดแสดงในส่วนต่อขยาย	 

โดยมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ	๘๐	นอกจากนี้	 

ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกทรพัย์สนิทีจ่ะจดัแสดง	จ�านวน	 

๔๐๐	 ชิ้น	 และจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

เงินทุนหมุนเวียนการจัดแสดงเหรียญกษาปณ  ์

และเงินตราไทยประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว

  ๒.๑๒ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์

เหรยีญ ประกอบด้วย	๒	งาน	ได้แก่	(๑) การก่อสร้าง 

และย้ายส�านกับรหิารเงนิตราไปยงัส�านกักษาปณ์  

รังสิต 	 ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 	 ๒๒	 

เมษายน	๒๕๕๖	และเริม่ก่อสร้างในงวดงานที	่๒	แล้ว	 

ขณะนี้อยู ่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์	 และ	 (๒)  

การปรับปรุงอาคารและตกแต่งส�านักบริหาร 

เงินตราเป ็นพิพิธภัณฑ ์  ขณะนี้อยู ่ ระหว ่าง 

การปรับปรุงอาคารในส่วนจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	

  ๒.๑๓ โครงการศกึษาส�ารวจจดัท�าแผนเพือ่น�าทีร่าชพสัดมุาสนบัสนนุระบบโครงสร้างพืน้ฐาน  

(Logistic)	 โดยมีการส�ารวจข้อมูลที่ราชพัสดุในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 ที่ตั้งอยู่ตามแนวโครงข่าย

คมนาคมของประเทศ	ได้แก่	ตามเส้นทางรถไฟ	(สายกรงุเทพฯ-เชยีงใหม่	สายกรงุเทพฯ-ปาดงัเบซาร์	สายกรงุเทพฯ-

หนองคาย-อบุลราชธาน	ีสายกรงุเทพฯ-อรญัประเทศ)	และตามเส้นทางรถยนต์ในแนวระเบยีงเศรษฐกจิ	(East-West	

Corridor,	North–South	Corridor	และ	Dawei	Project)	ที่มีขนาดเนื้อที่ที่เหมาะสม	เพื่อน�าไปสนับสนุนโครงข่าย

รถไฟความเร็วสูง	รถไฟรางคู่	และการขนส่งทางรถยนต์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครบถ้วนแล้ว	

  ๒.๑๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา	 บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(ฉบบัปรบัปรงุ)	ให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเมือ่วนัที่	

๕	มิถุนายน	๒๕๕๖	และคณะกรรมการพิจารณารายงานได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

พร้อมกบัเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการตามมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	

พ.ศ.	๒๕๕๖	คูข่นานไปกบัรอผลฉบบัสมบรูณ์จากส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๑๕ โครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ต บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	 (ฉบับปรับปรุง)	 ให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่	 ๑๐	

มิถุนายน	๒๕๕๖	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	

  ๒.๑๖ โครงการน�าที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาสนับสนุนโครงการด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)	กรมธนารกัษ์มแีนวทางในการน�าทีร่าชพสัดมุาสนบัสนนุให้แก่กรมศลุกากร

เพื่อเป็นจุดผ่านแดนหรือศูนย์พักและกระจายสินค้า	และจัดตั้งเขตปลอดอากร	โดยแบ่งเป็น	๒	แนวทาง	ดังนี้

   แนวทางที่ ๑ สนับสนุนโครงการตามภารกิจหน่วยราชการ กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาต

ให้กรมศุลกากรใช้ที่ราชพัสดุแล้วจ�านวน	๒	แปลง	คือ	(๑)	หมายเลขทะเบียนที่	ชพ	๖๖๒	ต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอสวี	

จังหวัดชุมพร	เนื้อที่	๒๐	ไร่	เพื่อเป็นที่ตั้งด่านศุลกากรชุมพร	(๒)	หมายเลขทะเบียนที่	ตร	๒๖๘	อ�าเภอคลองใหญ่	

จังหวัดตราด	เนื้อที่	๑๐	ไร่	เพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและลานตรวจสินค้าในจังหวัดตราด

   แนวทางที่ ๒ เปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนา	 กรมธนารักษ์น�าที่ราชพัสดุที่อยู่ตามแนวพื้นที่ 

เศรษฐกิจและจุดผ่านแดนมาพิจารณาความเหมาะสม	 และได้คัดเลือกแปลงที่จะน�าไปศึกษาวิเคราะห  ์

ความเป็นไปได้ของโครงการ	 เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นศูนย์พักและกระจายสินค้าหรือเขตปลอดอากร	 โดยจะจัดเก็บ

ข้อมูลเพื่อศึกษา	Site	analysis	ในพื้นที่	๖	จังหวัด	จ�านวน	๙	แปลง	ประกอบด้วย	จังหวัดล�าปาง	จ�านวน	๒	แปลง	

จังหวัดอุบลราชธานี	จ�านวน	๑	แปลง	จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	๑	แปลง	จังหวัดสุรินทร์	จ�านวน	๑	แปลง	จังหวัด

สงขลา	จ�านวน	๑	แปลง	และจังหวัดตาก	จ�านวน	๓	แปลง

  ๒.๑๗ โครงการน�าทีร่าชพสัดไุปสนบัสนนุการตัง้สถานบีรกิารก๊าซธรรมชาต ิ(NGV)	กรมธนารกัษ์	

และ	ปตท.	ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖	เพื่อก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการดังนี้

   ๒.๑๗.๑ กรุงเทพมหานคร จ�านวน	๔	แปลง	ได้แก่	(๑)	กท.	๐๔๗๕	เขตพระโขนง	อยู่ระหว่าง

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	(๒)	กท.	๑๐๔๔	เขตบางขุนเทียน	อยู่ระหว่างการขอเช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์	

(๓)	 กท.	๐๙๐๕	 เขตจอมทอง	กรมธนารักษ์ได้แจ้งกรมสรรพากรพิจารณาทบทวนและให้ส่งคืนที่ราชพัสดุเพื่อ

จัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	 (NGV)	และ	(๔)	กท.	๐๔๙๓	เขตหลักสี่	อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาข้อยุต ิ

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๒.๑๗.๒ ส่วนภมูภิาค บรษิทั	ปตท.จ�ากดั	(มหาชน)	พจิารณาแปลงทีเ่หมาะสมในการตัง้สถานี	

ได้แก่	(๑)	ตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติรัศมีไม่เกิน	๕๐๐	เมตร	จ�านวน	๒๔	แปลง	ในพื้นที่	๕	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัด

ชลบุรี	ปราจีนบุรี	นครราชสีมา	นครสวรรค์	และสระบุรี	และ	 (๒)	นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ	จ�านวน	๕๗	แปลง	 

ในพืน้ที	่๓๒	จงัหวดั	ซึง่	ปตท.	ได้ตรวจสอบแล้ว	๑๒	แปลง	เหมาะสม	๑	แปลง	โดย	ปตท.	จะพจิารณาความเป็นไปได้ 

ในการเชื่อมต่อท่อและก๊าซในท่อว่ามีพอหรือไม่อีกครั้ง	 และ	 ปตท.	 ได้ด�าเนินการขอเช่าที่ราชพัสดุ	 จ�านวน	 

๒	แปลง	คือ	 ในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุร	ี ซึ่งกรมธนารักษ์เห็นชอบให้เช่าทั้ง	๒	แปลง	 เป็นสถานีควบคุม 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	(NGV)

  ๒.๑๘ แผนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายประเมินราคาทรัพย์สิน	 จ�านวน	๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 

ร่างพระราชบญัญตักิารประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์แห่งรฐั	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตักิารประกอบ

วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อควบคุมการท�างานของภาคเอกชน	 ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ 

ทั้ง	๒	ฉบับ	อยู่ระหว่างด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(สคก.)	และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมื่อวันที	่ ๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๔	 เห็นชอบแผนการตรากฎหมายที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการตามนโยบายและแผน 

การบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๘	(แผนนติบิญัญตั)ิ	ซึง่มร่ีางกฎหมายของกระทรวงการคลงั	(กค.)	

กรมธนารักษ์	 จ�านวน	๓	 ร่าง	 เป็นร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าบริการ

สาธารณะหรืออ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน	 (นโยบายเศรษฐกิจ)	 	 โดยมีระยะเวลาที่คาดว่า

จะน�าเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีภายในปี	๒๕๕๗

  ๒.๑๙ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ เป็นการน�าที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ว่างและที่บุกรุกมาจัดให้ประชาชน 

ผูม้รีายได้น้อยได้รบัสทิธเิพือ่อยูอ่าศยัและเป็นทีท่�ากนิ	โดยในช่วงระหว่างวนัที	่๒๓	สงิหาคม–๓๐	กนัยายน	๒๕๕๔	

มปีระชาชนผูม้รีายได้น้อยได้รบัสทิธเิพือ่อยูอ่าศยัและเป็นทีท่�ากนิจ�านวน	๗๙๖	ราย	ส่วนในปี	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	

มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิเพื่ออยู่อาศัยและเป็นที่ท�ากินจ�านวน	๖,๒๒๕	และ	๔,๑๙๒	ราย	ตามล�าดับ

  ๒.๒๐ โครงการจัดท�าแผนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงสังคม โดยส�ารวจ 

ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพทั่วประเทศ	 (๗๖	 จังหวัด)	 เพื่อรองรับโครงการต่าง	 ๆ	 ได้แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	๙๖	 

ของพื้นที่เป้าหมาย	๑๒.๓๒๕	ล้านไร่

  ๒.๒๑ โครงการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนจัดสวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home)  

ได้มีการคัดเลือกที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีความเหมาะสมในการจัดท�าโครงการจ�านวน	๕	แปลง	ในพื้นที่	๕	จังหวัด	

ได้แก่	 จังหวัดนครนายก	 (พื้นที่น�าร่อง)	 ชลบุรี	 สมุทรปราการ	นครราชสีมา	และเชียงราย	 รวมทั้งจัดประชุมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อก�าหนดแนวทางและเงื่อนไขการด�าเนินโครงการ	 

ประกอบด้วย	๒	 กรณี	 คือ	กรณีให้ส่วนราชการด�าเนินการ	 ให้ด�าเนินการน�าร่องในพื้นที่จังหวัดนครนายก	 

โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้ที่ราชพัสดุอ�าเภอ

ปากพลี	 จังหวัดนครนายกแล้ว	 และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	 

และกรณีด�าเนินการเปิดประมูล	 กรมธนารักษ์อนุมัติในหลักการให้น�าที่ราชพัสดุอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

เปิดประมูลเป็นการทั่วไป	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด�าเนินการของส�านักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่	 

ในขั้นตอนเพิ่มข้อก�าหนดผังเมือง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๒๒ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ดังนี้	

   ๒.๒๒.๑ วนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๕ คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงฉบบัที	่..	 

(พ.ศ.	 ....)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่งก�าหนดให้ลดหย่อน 

ค่าธรรมเนียมได้ดังนี้

    ๒.๒๒.๑.๑ ลดหย่อนค่าจดทะเบียนโอนจากร้อยละ	๒	 เหลือร้อยละ	๐.๐๑	 (ทั้งนี้ 

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท)

    ๒.๒๒.๑.๒ ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจ�านองจากร้อยละ	๑	 เหลือร้อยละ	๐.๐๑	

(ทั้งนี้ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท)	

    ๒.๒๒.๑.๓ ลดหย่อนค่าจดทะเบียนเช่าจากร้อยละ	๑	 เหลือร้อยละ	๐.๐๑	 (ทั้งนี้ 

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท)

   ๒.๒๒.๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๔๔)	พ.ศ.	๒๕๕๕	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 โดยให้ยกเว้นภาษ ี

มูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 และอากรแสตมป์	 ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น	 ส�าหรับ 

รายรบัและส�าหรบัการกระท�าตราสารจากการโอนทรพัย์สนิหรอืสทิธใิด	ๆ 	ในทรพัย์สนิให้แก่กองทนุรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน	และให้ยกเว้นภาษีเงินปันผล	 (ส่วนแบ่งก�าไร)	 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนฯ	 โดยให้บุคคลธรรมดาที่ถือ 

หน่วยกองทุนฯ	ให้เป็นระยะเวลา	๑๐	ปี	นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ

   ๒.๒๒.๓ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิได้ก�าหนด	“นโยบายผลกัดนักองทนุรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน	 (Infrastructure	 Fund)	 ของรัฐวิสาหกิจ”	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติรับทราบผลการประชุม	 กนร.	 

และได้แจ้งหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๖

  ๒.๒๓ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ๒ ฉบับ ตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 

พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้บัญญัติให้	กค.	มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	จึงสมควรให้มีกฎหมายเฉพาะ 

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการประมูลค่าทรัพย์สิน	 อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น�าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ 

อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	 และจัดระเบียบประกอบวิชาดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอยู่ภายใต้ระบบควบคุมจรรยาแห่งวิชาชีพเดียวกัน	 

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายประเมินราคาทรัพย์สิน	 จ�านวน	๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 ร่างพระราชบัญญัต ิ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน	พ.ศ.	....	เพื่อควบคุมการท�างานของภาคเอกชน	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ	สคก.

  ๒.๒๔ โครงการสร้างความชัดเจนในการด�าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ	 โดยให้ขยายอายุกองทุนฯ	และปรับเปลี่ยน

วัตถุประสงค์ให้สามารถบริหารการลงทุนเชิงรุกมากขึ้น	 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรสภาพกองทุน

รวมวายุภักษ์หนึ่ง	 และคณะที่ปรึกษาในการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	 เพื่อด�าเนินการจัดท�ากรอบ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

การแปรสภาพกองทุนฯ	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่	 ๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	 เห็นชอบแนวทางการแปรสภาพ

กองทุนฯ	แล้ว

  ๒.๒๕ โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก : การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัถอืหุน้ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐	คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่ 

วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๔	อนุมัติในหลักการให้	กค.	สามารถพิจารณาจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่จ�าเป็นต้องถือครอง 

และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

เพือ่การจ�าหน่ายหลกัทรพัย์	เมือ่วนัที	่๑๙	มถินุายน	๒๕๕๕	และต่อมาเมือ่วนัที	่๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฯ	ได้มติเห็นชอบหลักเกณฑ์/วิธีการในการจ�าหน่ายหลักทรัพย์และการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อก�าหนดราคา

ที่เหมาะสมในการจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 และได้น�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๖	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการ

	 ๓.	ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสร	ีปรบัปรงุพฒันากฎหมายและกฎระเบยีบทีส่่งเสรมิ 

การค้าการลงทุน	ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน	เร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษ	(อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก)	ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

  ๓.๑ จดัท�ายทุธศาสตร์ส่งเสรมิการลงทนุ ๕ ปี ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้จดัท�า 

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)	เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ

และการลงทุนของประเทศ	 โดยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต 

อย่างยั่งยืนและสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง	 (Middle	 Income	 Trap)	 ทั้งนี้	 

ร่างแนวทางปรบัเปลีย่นทศิทางการส่งเสรมิการลงทนุมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุทีม่เีป้าหมายชดัเจนและม ี

การจัดล�าดับความส�าคัญมากขึ้น	 ให้สิทธิประโยชน์พื้นฐานและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ	 

ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาค	ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสม	และเน้น 

การอ�านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุน	 เพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	และวัดผล 

จากคุณค่าของโครงการ	พร้อมกันนี้ร่างดังกล่าวได้มีความเห็นว่า	ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุน	 

ในด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อชักจูงโครงการลงทุนที่มี 

คุณภาพสูง	 สามารถสร้างแรงจูงใจ	 และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น	 โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

มีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย	 ขณะนี้ได้มีการจัดท�าร่างยุทธศาสตร ์

ส่งเสริมการลงทุนเบื้องต้นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรวม	๕	 ครั้ง	 ก่อนน�าเสนอรายละเอียดของ 

ร่างยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  ๓.๒ ปรับปรุงพัฒนากฎหมายส่งเสริมการลงทุน จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา	 เพื่อท�าการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 

ของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการลงทุนของประเทศในปัจจุบัน	 โดยเริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่	 ๑	

เมษายน	๒๕๕๖	และมีก�าหนดแล้วเสร็จวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖

  ๓.๓ โครงการจัดตั้งระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (National Single Window: NSW)	ของ	

๓๖	หน่วยงาน	 โดยได้จัดท�าความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



294

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ของประเทศ	 (National	 Single	Window)	และน�าไปสู่การเป็น	ASEAN	Single	Window	 เพื่อให้หน่วยงานรัฐ 

เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ�้าซ้อน	ลดความผิดพลาด	เพื่อให้การด�าเนินการทางการค้า

มีความสะดวก	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	เช่น	การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมศุลกากร	และการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)	 ในการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส	์การอนุมัติอนุญาตใบรับรองน�าเข้า- 

ส่งออกแบบไร้กระดาษ	 (e-Paperless)	 ในเขตประกอบการค้าเสรี	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 กันยายน	๒๕๕๔	 เป็นต้นมา	 

ซึ่งขณะนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการ	๑๖	หน่วยงาน	 เช่น	 

กนอ.	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 (กรอ.)	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 เพื่อรองรับการเชื่อมโยง 

การค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ภายในปี	๒๕๕๘

  ๓.๔ โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๖	ได้ม ี

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	ณ	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ

และเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	 

ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	และมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของ 

การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด	จงัหวดัตาก	เมือ่วนัที	่๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๖	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	 

ได้เชญิหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องจากส่วนกลางและระดบัพืน้ทีเ่ข้าประชมุหารอืการแก้ไขปัญหาระยะ 

เร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	จังหวัดตาก	 เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก	ในพื้นที่	๓	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอพบพระ	และอ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	โดยมี 

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร	แปรรูปไม้และท�าเฟอร์นิเจอร์	 เครื่องนุ่งห่ม	 อัญมณีและเครื่องประดับ	 และ 

อตุสาหกรรมบรกิารขนส่งและโลจสิตกิส์	ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามต้องการในพืน้ที่	และได้ขอรบัการสนบัสนนุ 

การลงทุนของภาครัฐด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	ด้านสิทธิประโยชน์ส�าหรับการประกอบ 

กิจการ	และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี	เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ปี	๒๕๕๘
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๕ การส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

  	 ๓.๕.๑	 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่๔	 เมษายน	๒๕๕๖	ต่อมาเมื่อ 

วันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ได้เชิญหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เข้าร่วมประชุมเพื่อก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

   ๓.๕.๒	 จัดฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ	 (Value	 for	Money)	 

เมื่อวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖

   ๓.๕.๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 

พ.ศ.	....	ซึ่งเป็นกฎหมายล�าดับรองที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖	เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๖

   ๓.๕.๔	 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายล�าดับรองจ�านวน	๗	ฉบับ	รวม	๓	ครั้ง	 

เมื่อวันที่	๗,	๑๑	และ	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖

  ๓.๖ งานพบปะนักลงทุน (Roadshow)	 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 (๑)	 จัดงานในหัวข้อ	 

“Thailand:	 Positioning	 for	Growth	 and	Stability”	ณ	นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 เมื่อวันที่	 ๒๗	กันยายน	 

๒๕๕๕	 โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม	 ๖๐	 ราย	 และกรุงลอนดอน	 สหราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 

๒๕๕๕	 โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม	๘๐	 ราย	 (๒)	 จัดงานในหัวข้อ	 “Thailand’s	 Strategies:	 A	 Roadmap	 for	 

the	Real	Opportunities”	ณ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 

โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม	๑๒๐	 ราย	 (๓)	 จัดงานในหัวข้อ	 “Building	 a	Strong	 Foundation	 for	 Thailand	 and	 

ASEAN”	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยมีนักลงทุนเข้าร่วม	๓๐๐	ราย

  ๓.๗ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตร ี

มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ	 เมื่อวันที่	 ๔	 มกราคม	๒๕๕๕	แต่ในขั้นตอนการพิจารณาของ	

สคก.	 ได้ขอให้	 กค.	พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และความจ�าเป็นในการมีพระราชบัญญัติดังกล่าว	 กค.	 จึงได้

ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณารวบรวมกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการควบรวมกจิการและแนวทาง 

ในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการ	 ซึ่งเมื่อวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	๒๕๕๕	 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลงัได้เหน็ชอบกบัการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	๒๕๓๕	และประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เฉพาะประเด็นเรื่องการควบรวมกิจการ	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ส�านกังาน	ก.ล.ต.)	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวก่อน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....	 ได้มีการจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ	 

กับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒๘	

สิงหาคม	๒๕๕๕	และส่งให้	สคก.	ตรวจพิจารณา	ทั้งนี้	สคก.	ได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมกราคม	 

๒๕๕๖	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่น�าเสนอต่อรฐัสภา	หากผ่านความเหน็ชอบจาก 

รัฐสภาแล้ว	จะได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  ๓.๙ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการน�าทรัพย์สิน 

ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจ�านองหรือจ�าน�าได้มาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องส่งมอบ

การครอบครอง	 ซึ่งจะท�าให้สามารถน�าหลักประกันอื่น	 ๆ	มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อมากขึ้น	 อันจะ

ท�าให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามแล้วเมื่อวันที่	๑๐	

พฤษภาคม	๒๕๕๖	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

  ๓.๑๐ เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้	

   ๓.๑๐.๑ ประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ที่มีศักยภาพให้สามารถพัฒนาพื้นที่ตนเองขึ้นเป็น 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 และส่งเสริมการด�าเนินการของหน่วยราชการในลักษณะแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 

เพื่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง 

ของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น	 

และการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

   ๓.๑๐.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการศึกษา 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ และให้ด�าเนนิการศกึษาแผนยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 

และจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษในระดบัพืน้ที่	เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท�าแผนแม่บทในการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการบริหารเศรษฐกิจ	 โดยใช้หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการ	 โดยมี 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

 ๑.	พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส  

ดังนี้

  ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ….	 ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย 

ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตเป็นการเฉพาะ	จึงสมควรก�าหนด 

หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลการประกอบธรุกจิบตัรเครดติเพือ่ความชดัเจนต่อการประกอบกจิการของผูป้ระกอบการ	 

ร้านค้า	 และผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

บัตรเครดิต	 พ.ศ.	 ....	 เมื่อวันที่	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาร่างฯ	 เป็นที่แล้วเสร็จ	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการน�าเสนอสภาผู ้แทนราษฎรวาระ	 ๒	 และวาระ	 ๓	 

เพื่อพิจารณาต่อไป

  ๑.๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ 

กิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า รัฐบาลได้ให  ้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการมีการบริหารจัดการที่ดีและรับผิดชอบต่อลูกค้า	 

โดยด�าเนินการในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่องโดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ 

อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้มีการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย	 โดยมี 

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่เหมาะสม	 เป็นธรรม	 ไม่ละเมิด	 คุกคาม	และท�าให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง	 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ	 เมื่อวันที่	 ๖	 สิงหาคม	๒๕๕๖	และส่งให้คณะกรรมการ 

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรา ๘๔ (๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับ 
การประกอบกิจการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

มโีรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ	และได้รบัรางวลั	CSR-DIW	Award	ทัง้สิน้	๑๑๒	โรงงาน	และในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๖	มีโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วม	จ�านวน	๑๓๑	 โรงงาน	สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

ของโครงการที่มีต่อสังคมหรือชุมชน	(Social	Return	on	Investment:	SROI)	ทั้ง	๑๖	โครงการ	โดยใช้งบประมาณ 

ทั้งสิ้น	 ๑,๙๗๔,๒๓๓	 บาท	 มูลค ่าผลลัพธ ์ /ผลประโยชน์ที่ ได ้รับจากโครงการ	 (Output)	 รวมทั้งสิ้น	 

๔,๙๓๐,๘๘๒.๓๓	 บาท	 และผลตอบแทนทางสังคมที่ค�านวณได้พบว่าทุกหนึ่งบาทที่ลงทุนในโครงการ 

สามารถตอบแทนให้กับโครงการภาพรวมได้	๔๕.๐๒	บาท

   ๒.๑.๒ โครงการสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

และรับผิดชอบต่อสังคม	 เฉพาะหัวข้อหลัก	ได้แก่	ด้านสิ่งแวดล้อม	(CSR	for	Beginner)	และสามารถพัฒนา 

สู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที	่๒	 (Green	Activity)	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	มีโรงงานอุตสาหกรรม 

เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล	CSR-DIW	 for	Beginner	Award	ทั้งสิ้น	๔๐๓	 โรงงาน	และในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๖	มโีรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๗๘๒	โรงงาน	ผ่านการพจิารณา	จ�านวน	๗๖๐	โรงงาน	

  ๒.	ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน	 โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ 

กิจการที่โปร่งใส	และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ซึ่งมีการด�าเนินงาน

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๒.๑ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างมส่ีวนร่วม (Corporate Social Responsibility- 

Department of Industrial Works: CSR-DIW)  

ได้จัดท�าโครงการฯ	 เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมไปสู ่อุตสาหกรรมทุกขนาด	 เพื่อมุ ่งเน้น 

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว	 ประกอบด้วยโครงการย่อย 

และกิจกรรม	ดังนี้

   ๒.๑.๑ โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 

อุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 

(CSR-DIW) โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

สสมาชิกเครือข่าย

สถานประกอบการรวมพลัง

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) 

เพิ่มขึ้นเป็น 2๖1 โรงงาน

   ๒.๑.๓ โครงการส่งเสรมิโรงงาน 

อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ให้ยกระดับสู ่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียว

อย่างต ่อเนื่องและยั่งยืน 	 ประกอบด้วย	 (๑)	

โรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าคัดเลือกรับรางวัล	

CSR-DIW	Advance	Award	 อุตสาหกรรมสีเขียว 

ในระดับที่	 ๔	 (Green	Culture)	 จ�านวน	๙๔	แห่ง	

ได้รับการคัดเลือกจ�านวน	๕๒	แห่ง	 มีความพร้อม

ด�าเนินการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่	๕	 (Green	

Network)	 จ�านวน	๑๗	แห่ง	และได้รับการคัดเลือก

จ�านวน	 ๑๐	 แห่ง	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 

(๒)	โรงงานอตุสาหกรรมด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ได้รับรางวัล	 CSR-DIW		 

Continuous	Award	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	 

มีโรงงานอุตสาหกรรมร่วมด�าเนินโครงการและได้รับรางวัลจ�านวน	๑๘๑	 โรงงาน	 (๓)	 โรงงานอุตสาหกรรม 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย	 CSR-DIW	 Network	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เพิ่มขึ้น	 ๗๘	 โรงงาน	 

ท�าให้มีสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น	๒๖๑	โรงงาน	และร่วมด�าเนินกิจกรรม	CSR-DIW	in	Supply	Chain	ในการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานหรือบริษัทคู่ค้า	จ�านวน	๑๕	โรงงาน

  ๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดท�ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้ประกอบการเหมืองแร่	 

(Corporate	 Social	 Responsibility-Department	 of	 Primary	 Industries	 and	Mines:	 CSR-DPIM)	 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 ISO	 26000	 โดยระหว่างปี	 ๒๕๕๓-๒๕๕๔	มีผู้ประกอบการน�ามาตรฐาน 

ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แล้วกว่า	๕๐	แห่ง	มีมูลค่าการลงทุนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ชุมชนโดยรอบ 

สถานประกอบการแล้วกว่า	๒๐	ล้านบาท	ขณะนี้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการประยุกต์ใช ้

มาตรฐานดงักล่าว	ไม่น้อยกว่า	๑๐	แห่ง	และเชญิชวน 

ให้สถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 แห่ง	 

เข้าร่วมเครอืข่ายมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ของผู้ประกอบการเหมืองแร่	(CSR-DPIM	Network)	 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการแลกเปลี่ยน 

การด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 

เสริมสร้างศักยภาพ	และสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ผู้ประกอบการต่อไป



๓00

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลมุ ่งเน้นการด�าเนินงานด้านพื้นฐานเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง	และปรับปรุงภาษีให้เกิดความเป็นธรรม	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

 ๑.	สร้างเสถยีรภาพและความมัน่คงโดยการออกมาตรการทีจ่�าเป็นและปรบัปรงุกฎหมาย	

รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน	มีการด�าเนินการดังนี้

  ๑.๑ ขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่	ด�าเนนิการขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่จาก

อัตราร้อยละ	๑๐	(รวมภาษีท้องถิ่น)	ให้คงเหลือจัดเก็บในอัตราร้อยละ	๗	(รวมภาษีท้องถิ่น)	ซึ่งสิ้นสุดลงวันที่	๓๐	 

กันยายน	๒๕๕๕	 โดยขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา	๒	ปี	 โดยยังคงจัดเก็บ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ	๗	ส�าหรับการขายสินค้า	 การให้บริการ	หรือการน�าเข้าทุกกรณี	 ซึ่งความรับผิด 

ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	และให้จัดเก็บภาษี 

มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ	๑๐	 ส�าหรับการขายสินค้า	 การให้บริการ	 หรือการน�าเข้าทุกกรณี	 ซึ่งความรับผิด 

ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

  ๑.๒ สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา	โดย

   ๑.๒.๑ ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูบ้รจิาคให้แก่สถานศกึษา โดยการออกพระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๕๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	บุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนโดยไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ	 สามารถ 

น�ารายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษีเงินได้	 ๒	 เท่า	 แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุน 

การศึกษา	ต้องไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของเงินได้สุทธิ	(กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)	และหรือเมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย 

ในการจัดสร้างและการบ�ารุงรักษาสนามเด็กเล่น	สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาแล้ว	ต้องไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของ

ก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์	 และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือ

เพื่อการกีฬา	 (กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล)	ทั้งนี้	 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น	มีผลบังคับส�าหรับ

รายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

   ๑.๒.๒ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู ้บริจาคให้แก่องค์กรการกีฬา โดยการออก 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๕๙)	พ.ศ.	๒๕๕๖	 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการกีฬาจังหวัด	 กรมพลศึกษา	

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคมกีฬาจังหวัดที่ได้รับอนุญาต 

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๒๘	และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาต	ิสามารถน�า

รายจ่ายดงักล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษเีงนิได้	๒	เท่า	แต่เมือ่รวมกบัรายจ่ายเพือ่สนบัสนนุการศกึษา	 

มาตรา ๘๔ (๓) ควบคมุใหม้กีารรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัเพือ่สนบัสนนุเสถยีรภาพและความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ต้องไม่เกินร้อยละ	๑๐	 ของเงินได้สุทธิ	 (กรณีภาษ ี

เงนิได้บคุคลธรรมดา)	และ/หรอืเมือ่รวมกบัค่าใช้จ่าย 

ในการจัดสร้างและการบ�ารุงรักษาสนามเด็กเล่น	 

สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาแล้ว	 ต้องไม่เกิน 

ร้อยละ	 ๑๐	 ของก�าไรสุทธิก ่อนหักรายจ่ายเพื่อ 

การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์

และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา	 (กรณี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล)	 ทั้งนี้	 การให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น	มีผลบังคับส�าหรับรายจ่าย

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖	ถึงวันที่	๓๑	

ธันวาคม	๒๕๕๘

  ๑.๓ การยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยา ด�าเนินการ 

ออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๑๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี 

ค�าวนิจิฉยั	ที	่๑๗/๒๕๕๕	ว่า	มาตรา	๕๗	ตร	ีและมาตรา	๕๗	เบญจ	แห่งประมวลรษัฎากร	ขดัหรอืแย้งต่อมาตรา	๓๐	 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา	๖	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งท�าให้มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นรายการ

เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บางประการ	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

แห่งประมวลรัษฎากรในเรื่องดังกล่าว	โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ๑.๓.๑ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภรรยา ให้สามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่

ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ผ่านมา

   ๑.๓.๒ ในกรณทีีเ่งนิได้พงึประเมนิไม่อาจจะแยกได้อย่างชดัแจ้งสามหีรอืภรรยาแต่ละฝ่าย 

จ�านวนเท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง	 เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตาม 

มาตรา	๔๐(๘)	สามีและภรรยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันได้แต่รวมกันต้อง 

ไม่น้อยกว่าเงนิได้พงึประเมนิทีไ่ด้รบั	ถ้าตกลงกนัไม่ได้ให้ถอืเป็นเงนิได้พงึประเมนิของสามแีละภรยิาฝ่ายละกึง่หนึง่

   ๑.๓.๓ สามีและภรรยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน	 โดยให้ถือเอาเงินได ้

พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะ 

ส่วนทีเ่ป็นเงนิได้พงึประเมนิตามาตรา	๔๐	(๑)	โดยมใิห้ถอืเอาเป็นเงนิได้ของอกีฝ่ายหนึง่กไ็ด้	แต่ถ้ามภีาษค้ีางช�าระ	

สามีและภรรยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช�าระนั้น

   ๑.๓.๔ เมือ่ได้เลอืกยืน่รายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษใีดแล้ว	ให้ถอืว่าเป็น

วธิกีารยืน่รายการส�าหรบัปีภาษนีัน้ตลอดไป	เว้นแต่อธบิดจีะอนมุตัใิห้เปลีย่นแปลงวธิกีารเลอืกยืน่รายการดงักล่าว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๔ สนับสนุนการลงทุนในตราสารการเงินที่ออกเพื่อระดมทุนตามหลักศาสนาอิสลาม  

(ศกุกู) ด�าเนนิการออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๕๔)	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มขึ้นและสนับสนุนการก่อตั้งทรัสต์ 

ที่เกี่ยวกับการออกศุกูก	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ๑.๔.๑ ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก ่

ผู้ระดมทุนและทรัสตี ในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก ส�าหรับเงินได้	 รายรับ	 และการกระท�าตราสาร	 อันเนื่อง 

มาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด	 ๆ	 ในทรัพย์สินระหว่างผู้ระดมทุนและทรัสตีหรือระหว่างทรัสตีกับ 

ทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

   ๑.๔.๒ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก ส�าหรับเงินได้จาก 

กองทรัสต์แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ทรัสตีได้รับจากการให้บริการเป็นทรัสตีตามสัญญา

ก่อตั้งทรัสต์

   ๑.๔.๓ ยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลที่ได้จากบริษัท 

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้แก่ผู้ระดมทุน

   ๑.๔.๔ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือศุกูกที่เป็นบุคคลธรรมดาส�าหรับผลประโยชน ์

ที่ได้จากการถือศุกูกหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนศุกูก โดยผู้ถือศุกูกต้องยอมให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 

หักภาษี	ณ	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	๑๕	ของเงินได้ที่ได้รับ	 ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือศุกูกไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหัก 

ไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  ๑.๕ ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการค้าและการผลติอญัมณแีละเครือ่งประดบัโลก  

โดยด�าเนินการขยายเวลาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการน�าเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีที่ยังมิได้

เจียระไนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๔๙๓)	 

พ.ศ.	๒๕๕๓	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกไป	จนถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 	 	 ๑.๕.๑	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 

(ฉบับที่	 ๕๕๖)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ก�าหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ส�าหรับการน�าเข้ามาเพื่อขายหรือการขายพลอย	

ทับทิม	 มรกต	 บุษราคัม	 โกเมน	 โอปอล	 นิล	 เพทาย	 ไพฑูรย์	 หยก	 และอัญมณีที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน	 

เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน

	 	 	 ๑.๕.๒	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 

(ฉบับที่	 ๕๕๗)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย	ทับทิม	มรกต	บุษราคัม	 โกเมน	 โอปอล	นิล	

เพทาย	ไพฑูรย์	หยก	และอัญมณีที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน	เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน	

   ๑.๕.๓ กฎกระทรวง	ฉบับที่	๒๙๖	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

ภาษีเงินได้	 ก�าหนดให้การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	๔๐(๘)	แห่งประมวลรัษฎากร	 เฉพาะที่เป็นการจ่าย

เงินได้จากการซื้อพลอย	ทับทิม	มรกต	บุษราคัม	โกเมน	โอปอล	นิล	เพทาย	ไพฑูรย์	หยก	และอัญมณีที่มีลักษณะ

ท�านองเดียวกัน	เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน	

  ๑.๖ ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น�าเข้ามาแสดงและจ�าหน่าย 

ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖	 

เห็นชอบการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น�าเข้ามาเพื่อแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณ ี

และเครื่องประดับไทย	ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	และสมาพันธ์อัญมณี	

เครือ่งประดบั	และโลหะมค่ีาแห่งประเทศไทย	โดยผลกระทบจากการด�าเนนิการข้างต้น	จะท�าให้รฐัสญูเสยีรายได้ 

ภาษีศุลกากรประมาณปีละ	๑๕	ล้านบาท	แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ในภาพรวมที่ประเทศได้รับจะช่วยผลักดัน

และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย	 โดยใช้ตลาดภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อ

ดึงดูดและกระตุ้นให้มีการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้นผ่านงานแสดงสินค้าอัญมณี

และเครื่องประดับไทยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมด�าเนินการจัดขึ้นดังกล่าว	 ซึ่งการยกเว้นอากรขาเข้านี้	 

มผีลบงัคบัใช้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	การยกเว้นอากรศลุกากรส�าหรบัสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั 

ที่น�าเข้ามาแสดงและจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย	ลงวันที่	 ๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖	

และประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 การก�าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา	 ๑๐	 

แห่งพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	๒)	ลงวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖

  ๑.๗ มาตรการพิเศษด้านพิธีการศุลกากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากวิกฤตอุทกภัย   

ด�าเนินการผ่อนผันพิธีการศุลกากรส�าหรับผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่เขตประกอบการเสรี	 (นิคมส่งออก)	คลังสินค้า

ทณัฑ์บน	(Bond)	และเขตปลอดอากร	(Free	Zone)	วตัถดุบิ	ผลติภณัฑ์	เครือ่งจกัร	อปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ออกนอกบรเิวณ 

เป็นการชั่วคราว	เนื่องจากวิกฤตอุทกภัย	โดยเมื่อวันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ส�านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	

(สสอ.)	 กรมศุลกากร	 ได้จัดท�าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการฯ	ขนย้ายวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ	์ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 

กลับเข้าสถานประกอบการเดิม	พร้อมให้จัดท�ารายงานการขนย้ายดังกล่าว	ส่งให้	สสอ.	ทราบด้วย



 ผู้ประกอบการ เขตประกอบการเสร ี เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน

	 แจ้งการขนย้ายออกจากสถานประกอบการ	 ๒๙	 ๒๖	 ๗

	 แจ้งการขนย้ายกลับเข้าสถานประกอบการ	 ๒๕	 ๒๕	 ๖

  คงเหลือ ๔ ๑ ๑

ที่มา	:	กระทรวงการคลัง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๘ มาตรการการคลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเมื่อวันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๖	เห็นชอบมาตรการทางด้านภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง

ขั้นต�่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ดังนี้

   ๑.๘.๑ ขยายระยะเวลามาตรการภาษี	 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๕๑	 และฉบับที่	 ๕๕๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	และพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	 (ฉบับที่	 ๕๕๒)	 

พ.ศ.	๒๕๕๕	 เพื่อบรรเทาผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีดความสามารถของ	 SMEs	ต่อไปอีก	๑	ปี	 

จากเดิมสิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	เป็น	สิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	โดย	(๑)	หักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง 

ค่าแรงขั้นต�่าเดิมและค่าแรงขั้นต�่า	 ๓๐๐	บาทต่อวัน	 ได้	 ๑.๕	 เท่า	 (๒)	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จาก 

การขายเครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และ	 (๓)	 ให้สามารถหักค่าเสื่อมราคา

เครื่องจักรใหม่ได้ร้อยละ	๑๐๐	ในปีแรก	แทนการทยอยหักค่าเสื่อมราคาภายใน	๕	ปี	

   ๑.๘.๒ ปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก  

เป็น	๓๐๐,๐๐๐	บาทแรก	 ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ 

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	 ล้านบาท	และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญช ี

ไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท	 เพื่อลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก	่ SMEs	ที่มีรายได้น้อย	และเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับลดลงส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 ๑	 มกราคม	๒๕๕๖	 

เป็นต้นไป

  	 ทั้งนี้	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามข้อ	๑.๘.๑	คาดว่าจะสูญเสียรายได ้

ประมาณ	๓,๖๐๐	ล้านบาทต่อปี	 ส่วนการด�าเนินการตาม	๑.๘.๒	คาดว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลประมาณ	๓๕๐	ล้านบาทต่อปี	และมี	SMEs	ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ	๒๑๐,๐๐๐	ราย	

	 	 	 นอกจากนี้	 การด�าเนินการตามข้อ	 ๑.๘.๑	 และข้อ	 ๑.๘.๒	 ข้างต้น	 มีผลบังคับใช้ตาม 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๖๑)	พ.ศ.	๒๕๕๖	 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๖๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖	 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	 

(หน่วย	:	ราย)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

(ฉบับที่	 ๕๖๓)	พ.ศ.	๒๕๕๖	และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ

ยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๕๖๔)	พ.ศ.	๒๕๕๖	

  ๑.๙ มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูอุตสาหกรรม ด�าเนินการยกร่าง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เพื่อก�าหนด 

ให้ของต่าง	 ๆ	 ที่จะน�าเข้ามาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัย 

ฉุกเฉิน	 รวมถึงของที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ชั่วคราวและของผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้รับยกเว้นอากร	 

โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพิ่มเติมและจะน�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

  ๑.๑๐ โครงการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ ้างสินค ้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมในภาครัฐ ได้มีการด�าเนินการดังนี้	 (๑)	ศึกษาข้อมูลเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้า 

ฉลากเขยีว	ตะกร้าเขยีว	และใบไม้เขยีว	เพือ่ให้หลกัเกณฑ์ทีจ่ะใช้บงัคบัง่ายต่อการปฏบิตัแิละสมัฤทธิผ์ลอย่างเป็น

รูปธรรม	 (๒)	 จัดหมวดหมู่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า 

และบริการในแต่ละประเภทให้ชัดเจน	 ง่ายต่อการสืบค้น	 โดยจัดท�าในรูปแบบของตารางสรุปสินค้าและบริการ 

ว่ามีกี่ประเภท	และแต่ละประเภทมีผู้ผลิตหรือให้บริการกี่ราย	 รวมทั้งให้มีแนวทางในการเพิ่มจ�านวนสินค้าหรือ

บริการที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว	 ตะกร้าเขียว	 และใบไม้เขียวให้มีมากราย	 เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อ 

หรือใช้บริการของส่วนราชการ	(๓)	ยกร่างหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในภาครัฐ	 เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการพัสดุ	 (อกพ.)	และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ	 (กวพ.)	 

ซึ่ง	 กวพ.	 ได้เห็นชอบกับการด�าเนินงานที่เป็นแนวทางพิเศษให้กับผู ้ค้าที่ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	 และ	 (๔)	 แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖

  ๑.๑๑ โครงการก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยภีายในประเทศ 

ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�าหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใน

ประเทศ	พร้อมทัง้ยกร่างแนวทางและน�าเสนอต่อ	กวพ.	ซึง่	กวพ.	ได้เหน็ชอบในหลกัการและกรอบการปฏบิตั	ิและ

ให้น�าร่างแนวทางฯ	ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงก่อนน�าเสนอ	กวพ.

  ๑.๑๒ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลก  

และลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ ได้มีการด�าเนินการดังนี้

   ๑.๑๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ โดยการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์	 

และลดอัตรา/ยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์	ดังนี้

    ๑.๑๒.๑.๑ ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยพิจารณาจากอัตรา 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ก�าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 ๑	 มกราคม	๒๕๕๙	 เป็นต้นไป	 แบ่งตาม 

ประเภทรถยนต์	ได้แก่	(๑)	รถยนต์นั่ง	(๒)	รถยนต์นั่ง	E85	(๓)	รถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

(Hybrid	Electric	Vehicle)	(๔)	รถยนต์กระบะที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ	(No	Cab)	(๕)	รถยนต์

กระบะที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ	 (Space	Cab)	 (๖)	 รถยนต์นั่งที่มีกระบะ	 (Double	Cab)	และ	 

(๗)	รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก	(Pick-up	Passenger	Vehicle:	PPV)	

    ๑.๑๒.๑.๒ ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต	 โดยออกประกาศกระทรวง 

การคลัง	ณ	วันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๖

   ๑.๑๒.๒ ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ ดังนี้	 (๑)	ปรับปรุงอัตรา

ภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน	๑๕๐	ลูกบาศก์เซนติเมตร	(๒)	ปรับปรุงอัตราภาษี 

สรรพสามิตรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน	๑๕๐	ลูกบาศก์เซนติเมตร	 แต่ไม่เกิน	๕๐๐	ลูกบาศก์

เซนตเิมตร	(๓)	ปรบัปรงุอตัราภาษสีรรพสามติรถจกัรยานยนต์ทีม่คีวามจกุระบอกสบูเกนิ	๕๐๐	ลกูบาศก์เซนตเิมตร	

แต่ไม่เกิน	๑,๐๐๐	ลูกบาศก์เซนติเมตร	(๔)	ปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบ 

เกิน	๑,๐๐๐	ลูกบาศก์เซนติเมตร	 และ	 (๕)	 รถจักรยานยนต์อื่น	 ๆ	 ซึ่งได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 

ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต	ณ	วันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๕

	 ๒.	ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง	มีการด�าเนินงานดังนี้

  ๒.๑ โครงการก�าหนดมาตรการบทลงโทษตัวแทนออกของที่กระท�าความผิดอย่างชัดแจ้ง 

ได้ก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของตัวแทนออกของ	พร้อมทั้งได้ออกประกาศกรมศุลกากร

ที่	๔๓/๒๕๕๖	ลงวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เรื่อง	มาตรการด้านจรรยาบรรณของตัวแทนออกของที่เกี่ยวข้อง

กับการกระท�าความผิดในการน�าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 ซึ่งสินค้าเพื่อก�าหนดกฎเกณฑ ์

และก�าหนดบทความรับผิดของตัวแทนออกของแบ่งเป็น	 ๕	 กรณี	 ได้แก่	 ความผิดเกี่ยวกับการส�าแดงเท็จ	 

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือแก้ไขเพิ่มเติม	ความผิดเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นการส�าแดงเท็จ	 ความผิดฐาน

ลักลอบหนีศุลกากร	และความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	ทั้งนี้	การออกประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวส่งผล 

ให้ตัวแทนออกของได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการน�าของเข้าและส่งของออกลดการกระท�า 

ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้ผู้ประกอบการน�าของเข้าและส่งของออก 

ได้รับบริการที่ดี	 และกรมศุลกากรสามารถอ�านวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านพิธีการศุลกากร 

ได้มากขึ้น	 และยังเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 โดยผลการรายงานการตรวจพบความผิดเกี่ยวกับ 

การส�าแดงเท็จอันเป็นความผิดตามมาตรา	๙๙	และมาตรา	๒๗	ตั้งแต่	 ๑	 มกราคม-๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖	 

รวม	๒๙๔	คดี	 และความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร	 รวม	๔๗	คดี	 นอกจากนี้	 กรมศุลกากรได้จัดงาน 

ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชันขึ้นเมื่อวันที่	 ๒๖	มีนาคม	๒๕๕๖	 โดยเชิญตัวแทนผู้ประกอบการจากสมาคมต่าง	 ๆ	 

และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน	 โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้าน 

จรรยาบรรณของตวัแทนออกของร่วมกนัด้วย	ทัง้นี	้จากรายงานการตรวจพบความผดิดงักล่าว	ยงัไม่มกีารรายงาน 

การกระท�าความผิดของตัวแทนออกของแต่อย่างใด	 และได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานสิ้นสุดโครงการ 

ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ส�านักงาน	ก.พ.ร.	รับทราบ	แล้ว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๓ โครงการก่อสร้างทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสร้างประกอบท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ	ได้ด�าเนนิการ 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน	 (TOR)	 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ	 กรมศุลกากร	 เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์	 เมื่อวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 กรมศุลกากรได้ลงนาม 

ในสัญญาว่าจ้างแล้ว	ตามสัญญาเลขที่	 ๔๔/๒๕๕๖	 เมื่อวันที่	 ๘	มีนาคม	๒๕๕๖	 โดยบริษัท	 รวมนครก่อสร้าง	 

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นผู้รับจ้าง	 ในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 ๓๔๔,๙๐๐,๐๐๐	บาท	 ก�าหนดส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	๒๕๕๗	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่	 ๑	 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ได้ตรวจรับและได้ออกใบรับรองผลการตรวจรับแล้ว	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	ส่งมอบงานงวดที่	 ๒	 

และคณะกรรมการฯ	ได้ตรวจรับและได้ออกใบรับรองผลการตรวจรับแล้ว	เมื่อวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๖

  ๒.๔ เร่งรัดการด�าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการด�าเนินการดังนี้

 
รายการ

 งบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย เป้าหมาย สูง/(ตํ่า)
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) ต่องบประมาณ (ร้อยละ) กว่าเป้าหมาย

	 งบประมาณรายจ่าย	 ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๑,๙๓๖,๖๗๐.๖๓	 ๘๐.๖๙	 ๘๓.๐๐	 (๒.๓๑)
	 ประจ�าปี

	 รายจ่ายประจ�า	 ๑,๙๙๕,๘๑๖.๑๓	 ๑,๖๙๙,๐๒๖.๐๓	 ๘๕.๑๓	 ๘๖.๘๐	 (๑.๖๗)

	 รายจ่ายลงทุน	 ๔๐๔,๑๘๓.๘๗	 ๒๓๗,๖๔๔.๖๐	 ๕๘.๘๐	 ๖๖.๕๐	 (๗.๗๐)

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

ที่มา	:	ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	(GFMIS)	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๖

  ๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ส�านักงานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบัง กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินราชพัสดุ	 เนื้อที่	 ๔-๒-๙๒	 ไร่	 เพื่อก่อสร้างอาคาร 

ที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	 และได้น�าร ่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 

ขึ้นประชาพิจารณ์ในเว็บไซต์ของกรมศุลกากรและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง	 โดยผู ้เสนอราคาต�่าสุดคือ 

บริษัท	เอ.เอส.เอ.	การช่าง	จ�ากัด	ในราคารวมทั้งสิ้น	๕๙๖,๙๐๐,๐๐๐	บาท	และเมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

ได้มีหนังสือถึงส�านักงบประมาณเพื่อขอให้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณจากผลการประกวด

ราคา	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากส�านักงบประมาณ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๕ โครงการปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	คณะรฐัมนตรี 

ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 

เมษายน	 ๒๕๕๖	 และให้ส่งร ่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (สคก.)	 

ตรวจพิจารณา	 ซึ่ง	 สคก.	 ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 เรียบร้อยแล้ว	 (มีการแก้ไขชื่อ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ในชั้นการพิจารณาของ	 สคก.)	 

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง	(กค.)	พิจารณายืนยันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

  ๒.๖ โครงการปฏริปูระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนกิส์อย่างครบวงจร	มกีารด�าเนนิการ 

จัดจ้างด�าเนินการพัฒนาระบบแล้ว	 ซึ่งบริษัทผู ้รับจ้างได้ส่ง	 Prototype	 ตามสัญญา	 และคณะกรรมการ 

ตรวจรบัระบบงานได้มข้ีอสงัเกต	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างบรษิทัผูร้บัจ้างด�าเนนิการแก้ไขตามข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ

  ๒.๗ โครงการปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน	 ได้ยกร่างตาราง	Factor	F	ทั้ง	๓	ประเภทงานก่อสร้าง	

รวม	๔	ตาราง	เสนอคณะท�างานจัดท�าและปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง	เมื่อวันที่	๑๖	

กรกฎาคม	๒๕๕๖	และจะน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง	 

ในวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	ต่อไป

  ๒.๘ โครงการพฒันาปรบัปรงุกฎหมาย/แนวทางการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

ปรับปรุงระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ในเบื้องต้น	 โดยแบ่ง

หมวดให้คณะท�างานฯ	 รับไปด�าเนินการก�าหนดรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ	 	ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดรับฟังความคิดเห็น

เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ	ในวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖

  ๒.๙ เปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์	แนวทาง	และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย 

ราคากลางของทางราชการ	 โดยให้ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานอื่นของรัฐ	 รวมถึง	 อปท.	 ถือปฏิบัติตาม

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่	 กค.	 ก�าหนด	และแนวทางการเปิดเผยราคา

กลางเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างประเภทอืน่ทีม่ใิช่งานก่อสร้างตามที่	กค.	เสนอ	โดยมอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ด�าเนินการดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๒.๙.๑ ก� าหนดหลั ก เ กณฑ ์ 

ราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ 

ที่มิใช่ยา	 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

เรื่องราคากลางยาและทบทวนราคากลางยาใหม่ 

ทั้งในบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลัก 

แห่งชาติ	 รวมทั้งก�าหนดราคากลางของเวชภัณฑ์

ที่มิใช ่ยาเพื่อให ้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม	

และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

ในตลาดยา

   ๒.๙.๒ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ราคากลางการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ โดยได้จดัท�าแนวทาง

ปฏิบัติ	หลักเกณฑ์	และคู่มือการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์	ดิจิทัลคอนเทนต์	

และสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถน�าไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้	

   ๒.๙.๓ ก�าหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพือ่พจิารณาแนวทางในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ราคากลางการจ้างทีป่รกึษาเพือ่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอืน่

ของรัฐถือปฏิบัติต่อไป	

   ๒.๙.๔ ก�าหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้

ด�าเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง	ๆ	เพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานอื่นของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๖		ซึ่งมีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	จ�านวน	

๔๘	 รายการ	 รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดท�าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้สามารถรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

ตามบัญชีราคามาตรฐานและนอกบัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ให้เหมาะสม	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	และใช้ในการท�าจัดท�างบประมาณของส�านักงบประมาณ	 

รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งนี้	 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Government	Procurement:	 e-GP)	 เพื่อรองรับ 

การเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างแล้ว	 โดยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่	 ๑๔	 พฤษภาคม	๒๕๕๖	 และกรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้า 

ในการด�าเนินงาน	โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้ด�าเนินการก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลาง 

แล้วเสร็จเมื่อวันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 (ภายใน	๑๘๐	 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ)	 

และน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าผลการด�าเนินงานและการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง 

การเปิดเผยราคากลาง	ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๖	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๑๐ โครงการจัดท�ารายงานการเงินรวมภาครัฐ ขณะนี้มีการจัดท�ารายงานการเงินรวมภาครัฐ	

โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 รัฐบาลกลาง	ส่วนราชการ	 จังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 

องค์การมหาชน	ทุนหมุนเวียน	 รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งข้อมูลรายงานการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา	 เพื่อแสดงข้อมูลสินทรัพย์	 หนี้สิน	 

ทุน	 รายได้และค่าใช้จ่ายของภาครัฐ	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานการเงินการคลังของรัฐบาล	

โดยรายงานการเงินรวมภาครัฐปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	 ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในคราวประชุม 

เมื่อวันที่	๒๗		สิงหาคม	๒๕๕๖

  ๒.๑๑ โครงการจัดท�ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้ 

แผ่นดนิตามมาตรา ๑๗๐ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง)	โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	รับทราบรายงานฯ	

และปัญหาอุปสรรคในการจัดท�ารายงานฯ	และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานที่ยังมิได้จัดส่ง 

รายงานฯ	 ให้จัดส่งรายงานฯ	 ให้ครบถ้วนและให้กระทรวงการคลังจัดท�ารายงานฯ	 น�าเสนอคณะรัฐมนตรี 

อีกครั้ง	 รวมทั้งได้มอบหมายให้	 กค.	และ	สคก.	 ร่วมกันพิจารณากฎหมาย	 ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดท�ารายงานฯ	 เพื่อใช้เป็นมาตรการให้คณะรัฐมนตรีสามารถด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามมาตรา	๑๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป	ซึ่งขณะนี้

อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

  ๒.๑๒ โครงการพัฒนากฎหมายให้อ�านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  

มีการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย	สคก.	 เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ	 และด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ�านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน	 และจัดท�าเป็นร่าง 

พระราชบญัญตักิารบรหิารทนุหมนุเวยีน	พ.ศ.	....		ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างกระบวนการตรวจรบัรายงานผลการศกึษา

โครงการพัฒนากฎหมายดังกล่าว

  ๒.๑๓ จัดท�า “ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือ

ทนุหมนุเวยีนน�าทนุหรอืผลก�าไรเข้าบญัชเีงนิคงคลงับญัชทีี ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๖”	ซึง่ข้อบงัคบัดงักล่าวได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๕๖	และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทาง

การพิจารณาน�าเงินส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	 	 รวมทั้งวงเงินที่คาดว่าจะสามารถเรียก 

น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

  ๒.๑๔ จดัท�า “ข้อบงัคบักระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัตัง้การบรหิารจดัการและการประเมนิผล 

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....” ขณะนี้อยู่ระหว่างรอน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา



๓11

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๑๖ การก�าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการ 

รักษาพยาบาลข้าราชการ มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

   ๒.๑๖.๑ การก�าหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ ่มเป้าหมาย  

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลราคากลาง	 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะประกาศใช้ในการจัดซื้อ 

ของหน่วยงานภาครัฐ	เพื่อน�าราคากลางดังกล่าวมาค�านวณและก�าหนดอัตราเบิกจ่ายต่อไป

   ๒.๑๖.๒ การก�าหนดเงือ่นไขการเบกิจ่ายค่ายานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

รอข้อมูลการก�าหนดแนวเวชปฏิบัติข้อบ่งชี้การใช้ยาของกรมการแพทย์

   ๒.๑๖.๓ การก�าหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกเพื่อชดเชยค่ายา กรมบัญชีกลางได้จัดจ้าง

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุจดัท�าแนวทางการก�าหนดอตัราค่าบรกิารสาธารณสขุ	ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืน

กุมภาพันธ์	๒๕๕๗

  ๒.๑๗ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้ให้ความเหน็ชอบเมือ่วนัที่	๒๗	กนัยายน	๒๕๕๔	

๙	ตุลาคม	๒๕๕๕	และ	๓	กันยายน	๒๕๕๖	ตามล�าดับ	โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๕	 ได้มีการปรับปรุงจ�านวน	๓	ครั้ง	 คือ	 วันที่	 ๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๕	และ	 

๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ส่วนแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 ได้มีการปรับปรุง

จ�านวน	๒	ครั้ง	คือ	วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๖	และ	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖

  ๒.๑๘ แผนการด�าเนนิงานเพือ่บรหิารความเสีย่งของรฐับาล โดยมกีารบรหิารความเสีย่งหนีเ้งนิกู้	 

ดังนี้	(๑)	การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ของ	Asian	Development	Bank	(ADB)	วงเงิน	๓๐๐	ล้านดอลลาร์	สรอ.	

โดย	 กค.	 ได้มีการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวนโดยการแปลงหนี้เงินกู้เงินดอลลาร์	 สรอ.	 

เป็นหนี้เงินกู้เงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่	 (๒)	 การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ของ	World	 Bank	 โดยการแปลง

หนี้เงินกู้เงินดอลลาร	์สรอ.	 วงเงิน	๒๐๐	ล้านดอลลาร	์สรอ.	 เป็นหนี้เงินกู้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที	่ แปลงหนี้เงินกู ้

เงินดอลลาร์	 สรอ.	 วงเงิน	๕๐๐	ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 ที่ให้บริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กู้ต่อเป็นหนี้เงิน

กู้ยูโรอัตราดอกเบี้ยคงที่	 และการแปลงหนี้เงินกู้เงินดอลลาร์	 สรอ.	 วงเงิน	๕๖.๐๙	ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 อัตรา

  ๒.๑๕  โครงการพัฒนาระบบบริหาร

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	 ขณะนี้

มีการจัดท�ากฎหมายเพื่อรองรับเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา	 โดยบูรณาการ

การบริหารงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้

ในอนาคต	 (กรอ.)	และ	กยศ.	 ในภาพรวมให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารของรัฐบาลในอนาคต	 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ 

น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ดอกเบี้ยลอยตัวของโครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง	 เป็นหนี้สกุลเงินบาท	 อัตรา 

ดอกเบี้ยคงที่	 ท�าให้ประหยัดดอกเบี้ยได้	 ๑๓.๕๗	 ล้านบาท	 (๓)	 การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ขององค์การ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	(Japan	International	Cooperation	Agency:	JICA)	๑๐,๒๐๘	ล้านเยน	 

โดยการช�าระหนี้คืนก่อนก�าหนด	และ	(๔)	การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้	Samurai	Bond	โดยการซื้อสกุลเงินเยน

ล่วงหน้า	๒๐,๐๐๐	ล้านเยน	

  ๒.๑๙ แผนการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู ้และป้องกันความเสี่ยง 

ทางการเงิน	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

   ๒.๑๙.๑ การบรหิารความเสีย่งของรฐัวสิาหกจิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	ประกอบด้วย	 

(๑)	 การบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินบาท	 โดยการช�าระคืนก่อนครบก�าหนดของการเคหะแห่งชาติ	 วงเงิน	 

๓,๐๐๐	ล้านบาท	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	วงเงิน	๒๑,๓๔๖.๖๔	ล้านบาท	(๒)	การประปานครหลวง	

(กปน.)	วงเงิน	๕๘๙.๐๙	ล้านบาท	และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	วงเงิน	๑๕,๙๑๔	ล้านบาท	

(๓)	การบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินบาทโดยการแปลงหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศของบริษัท

การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	วงเงิน	๒,๐๐๐	ล้านบาท	และบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	วงเงิน	๖,๐๐๐	ล้านบาท	

(๔)		การแปลงหนีส้กลุเงนิต่างประเทศจากสกลุเงนิเยนเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัของบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	

วงเงนิ	๙,๒๙๒	ล้านบาท	และ	(๕)	การบรหิารความเสีย่งหนีส้กลุเงนิต่างประเทศจากการแปลงอตัราดอกเบีย้ลอยตวั

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	วงเงิน	๑,๖๔๙	ล้านบาท	

   ๒.๑๙.๒ การบรหิารความเสีย่งของรฐัวสิาหกจิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ประกอบด้วย	

    ๒.๑๙.๒.๑ การบรหิารความเสีย่งหนีส้กลุเงนิต่างประเทศโดยการช�าระคนืเงนิกู้ 

ของ JICA ก่อนก�าหนดของ	 บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 วงเงิน	 ๔,๘๙๐	 ล้านเยน	 และ	 กปน.	 วงเงิน	 

๓,๙๙๘.๕๙	ล้านเยน

    ๒.๑๙.๒.๒ การบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลต่างประเทศโดยการช�าระคืนก่อน

ก�าหนดหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่	 กค.	 ค�้าประกันของ	 JICA	 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 

โดยแบ่งเป็น	(๑)	การออกตั๋วสัญญาใช้เงินของ	กค.	จ�านวน	๙,๓๐๐	ล้านบาท	เมื่อวันที่	๓	เมษายน	๒๕๕๖	และ	

(๒)	รายได้ของ	รฟม.	จ�านวน	๓๔.๒๔	ล้านบาท	และ	กฟภ.	โดยแบ่งเป็น	(๑)	การออกตั๋วสัญญาใช้เงินของ	กค.	

จ�านวน	๓,๕๐๐	ล้านบาท	เมื่อวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	และ	(๒)	รายได้ของ	กฟภ.	จ�านวน	๒๖.๗๔	ล้านบาท

    ๒.๑๙.๒.๓ การบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินต่างประเทศโดยการแปลงหนี้

สกุลต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) วงเงิน	๒๐,๙๑๘	ล้านเยน	 

และการบริหารความเสี่ยงโดยการแปลงหนี้ให้	รฟม.	โดย	กค.	วงเงิน	๑๙,๕๑๖	ล้านเยน

    ๒.๑๙.๒.๔ การบริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ วงเงิน	

๒๔,๔๑๙.๖๐	ล้านเยน	ของ	รฟม.	โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่	ท�าให้ประหยัดดอกเบี้ย

ได้	๔๒๘	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๒๐ การก�าหนดแผนการจัดท�างบประมาณให้เข้าสู่สมดุลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีการด�าเนินงานดังนี้

ขขับเคลื่อนให้การจัดทํา

งบประมาณรายจ่าย

ของประเทศสู่สมดุลภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖0

 การประมาณการ 2๕๕๖ 2๕๕7 2๕๕8 2๕๕9 2๕๖0

	 ประมาณการรายได้	 ๒,๑๐๐,๐๐๐	 ๒,๒๗๕,๐๐๐	 ๒,๔๕๔,๐๐๐	 ๒,๖๔๗,๐๐๐	 ๒,๘๕๕,๐๐๐

	 ประมาณการวงเงินงบประมาณ	 ๒,๔๐๐,๐๐๐		๒,๕๒๕,๐๐๐		 ๒,๖๐๔,๐๐๐		๒,๗๒๒,๐๐๐		๒,๘๕๕,๐๐๐	

	 ประมาณการดุลงบประมาณ	 -๓๐๐,๐๐๐	 -๒๕๐,๐๐๐	 -๑๕๐,๐๐๐	 -๗๕,๐๐๐	 ๐

หน่วย	:	ล้านบาท

   ๒.๒๐.๑ จัดท� าแผนงานเพื่อ

ขับเคลื่อนให้การจัดท�างบประมาณรายจ่าย 

ของประเทศสู ่สมดุลภายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายการจัดท�าประมาณ

ของรัฐบาลปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗–๒๕๖๐	โดย

การประมาณการดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานตั้งแต่

ปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐	ดังนี้	(๑)	Nominal	GDP	เพิ่มขึ้น 

ในอัตราร้อยละ	 ๗.๕	 โดยเป็นอัตราการขยายตัว

ที่แท้จริงร้อยละ	๔.๕	และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ	๓.๐	 

(๒)	Revenue	Buoyancy	ของรายได้รัฐบาลเท่ากับ	

๑.๐๕	และ	(๓)	การก�าหนดวงเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ในการกระตุน้เศรษฐกจิทีร่ฐับาลด�าเนนิการแล้วเสรจ็

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 เช่น	 รายจ่ายการคืนภาษี 

จากโครงการรถยนต์คันแรก

   ๒.๒๐.๒ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของ กค. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙  

ซึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางการคลังได้มีการก�าหนดเป้าหมายในการรักษาความยั่งยืน 

ทางการคลัง	 โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายที่ส�าคัญ	 เช่น	 (๑)	 การพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ	National	 Single	Window	 (NSW)	 

ของกรมศุลกากร	(๒)	การจัดท�าระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัวของกรมสรรพากร	(๓)	การจัดท�าแผนการบริหารงาน

ส�ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพของกรมสรรพากร	(๔)	และการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของ	๓	กรมจัดเก็บภาษ	ีและ	 (๕)	 โครงการก�าหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง

ที่มา	:	กระทรวงการคลัง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการดูแลประชาชน 

และพัฒนากล ไก ในกา รส ร ้ า ง ค ว ามมั่ น ค ง 

ในการด�ารงชีพในยามชรา	 โดยมีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญดังนี้

	 ๑.	ส ่ ง เสริ ม ให ้ ปร ะช าชน เข ้ าถึ ง 

แหล ่ง เงินทุนที่สามารถตอบสนองต ่อ 

ความต้องการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

โดยให้เป ็นทั้งแหล่งเงินทุนและช ่องทาง 

การออมของประชาชน	มีการด�าเนินงานดังนี้

  ๑.๑ โครงการจ�าหน่ายพันธบัตร 

ออมทรัพย์รัฐบาล สสร้างแหล่งเงินทุนและช่องทาง

การออมของประชาชน

โดยจําหน่ายพันธบัตร

ออมทรัพย์รัฐบาลรวม 

๓8,8๓๖.2 ล้านบาท

   
อายุ

 อัตรา วงเงิน  
 ประเภท วันที่เปิดขาย 

ตราสาร
 ผลตอบแทน ที่จําหน่ายได้

    (ร้อยละ) (ล้านบาท)

	 พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล	 ๑๒–๓๐	ก.ย.	๒๕๕๔	 ๓	ปี	 ๓.๗๕	 ๔๕๘.๗๐
	 เพื่อรายย่อยพิเศษ	
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	 	 	 	

	 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ	 ๓–๑๔	ก.ย.	๒๕๕๕	 ๖	ปี	 ๓.๙๙		 ๓๑,๕๗๗.๒๔
	 ของ	กค.	ในปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	๒๕๕๕

	 พันธบัตรออมทรัพย์	 ๒๒	พ.ย.	๒๕๕๕–	 ๓	ปี	 ๓.๗๕	 ๓,๙๓๐.๒๕
	 ของ	กค.	ในปีงบประมาณ		 ๕	เม.ย.	๒๕๕๖	 	 	
	 พ.ศ.	๒๕๕๖	ครั้งที่	๑	

	 พันธบัตรออมทรัพย์	 ๙	พ.ค.–	๑๓	ก.ย.		 ๓	ปี	 ๓.๕	 ๒,๘๗๐.๐๑
	 ของ	กค.	ในปีงบประมาณ		 ๒๕๕๖	 	 	 ณ	วันที่	๓๑	ส.ค.	๕๖	
	 พ.ศ.	๒๕๕๖	ครั้งที่	๒	 	 	 	

มาตรา ๘๔ (๔) จัดให้มีการออมเพื่อการด�ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างทั่วถึง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๒ บรูณาการระบบสวสัดกิารสงัคม  

กระทรวงการคลัง	 (กค.)	ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 

พิจารณาแนวทางการด�าเนินการระหว่างกองทุน 

การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 และกองทุนประกันสังคม	 

เพื่อลดความซ�้าซ ้อนในการจัดสวัสดิการด ้าน 

การชราภาพส�าหรับแรงงานนอกระบบในภาพรวม	 

จึงได้ก�าหนดแนวทางให้ส�านักงานประกันสังคม 

เพิ่มทางเลือกที่	 ๓	 ของความคุ้มครองประกันสังคม	 

ตามมาตรา	๔๐	 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม	 

พ.ศ.	๒๕๓๓	โดยน�าหลักเกณฑ์ของ	กอช.	มาปรับใช้	 

โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและภาระ 

งบประมาณเป็นส�าคัญ	 และไม่จ�าเป็นต้องเปิด 

รับสมัครสมาชิกภายใต้	 กอช.	 ซึ่งเมื่อวันที่ 	 ๒๕	 

มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

บบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม 

ทําให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์

มากกว่าประโยชน์ทดแทน

ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

กองทุนการออมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2๕๕4

ในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

เงินสมทบ	ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน	 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์

ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้นแล้ว	 ทั้งนี้	 ภายใต ้

ความคุ้มครองประกันสังคม	มาตรา	๔๐	ทางเลือกที่	 ๓	 ได้พิจารณาให้มีการรักษาสิทธิของประชาชนแรงงาน

นอกระบบที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิก	 กอช.	 โดยก�าหนดว่า	 ภายใน	 ๑	 ปีนับแต่วันที่กองทุนประกันสังคม

เปิดรับผู ้ประกันตนทางเลือกที่	 ๓	 (พระราชกฤษฎีกาฯ	 มีผลใช้บังคับ)	 ให้ผู ้ที่มีอายุเกิน	 ๖๐	 ปีมีสิทธิเป็น 

ผู้ประกันตนได้	 และสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๕	 (เพื่อเป็นของขวัญ 

ให้แก่แรงงานซึ่งขาดโอกาสในการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่ประเทศประสบอุทกภัย)	 อีกทั้งประชาชน 

จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าประโยชน์ทดแทนที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	ดังนี้

   ๑.๒.๑ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบ�าเหน็จหรือบ�านาญ	 โดยหากส่งเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า	

๔๒๐	 เดือน	หรือเมื่อได้จ่ายเงินสมทบจนครบจ�านวนที่จะได้รับเงินบ�านาญชราภาพขั้นต�่าจะได้รับบ�านาญ	และ 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขดงักล่าวจะได้รบับ�าเหนจ็	(ขณะทีพ่ระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๔	

ก�าหนดประโยชน์ทดแทนเฉพาะในรปูของบ�านาญ	และการคุม้ครองประกนัสงัคม	มาตรา	๔๐	ทางเลอืกที	่๒	ก�าหนด

ประโยชน์ทดแทนเฉพาะบ�าเหน็จชราภาพ)

   ๑.๒.๒ รัฐให้เงินสมทบแก่ผู้ประกันตนทุกคนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของเงินสมทบ 

ที่ผู ้ประกันตนส่งเข้ากองทุน	 คือ	 ผู้ประกันตนส่ง	 ๑๐๐	บาท	 และรัฐสมทบให้	 ๑๐๐	บาท	 แต่ไม่เกินปีละ	 

๑,๒๐๐	บาท	(ขณะทีพ่ระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ก�าหนดให้รฐัสมทบร้อยละ	๕๐–๑๐๐	 

ของเงินที่สมาชิกส่งเข้ากองทุน	 ตามแต่ช่วงอายุของสมาชิก	 แต่ไม่เกินปีละ	๑,๒๐๐	บาท	และประกันสังคม 

มาตรา	๔๐	ทางเลือกที่	๒	ก�าหนดให้รัฐสมทบ	๕๐	บาท	โดยผู้ประกันตนส่ง	๑๐๐	บาท)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รฐับาลให้ความส�าคญัในการสร้างระเบยีบวนิยัและการด�าเนนิการป้องกนัการผกูขาด	รวมทัง้คุม้ครองสทิธิ

ของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

	 ๑.	ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท 

ขององค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค	แก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย	เพือ่สร้างความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้บริโภค	พัฒนาสินค้าและบริการ	มีการด�าเนินงานดังนี้

  ๑.๑ โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการค้ารองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่เป็นประโยชน์ในสินค้าที่รับผิดชอบ 

เสนอแนะมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ	 และใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 

ในสินค้า	๖	รายการ	ได้แก่	มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	หอมแดง	ส้ม	เครื่องในสุกร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	

(พัดลม	หม้อหุงข้าว	หลอดไฟ)	และยางรถใหม่

  ๑.๒ การด�าเนินงานการปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า มีการด�าเนินงานดังนี้

   ๑.๒.๑ การด�าเนินงานด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย มาตรการทางการค้า ได้แก่	(๑)	ศึกษา 

วิเคราะห์มาตรการทางการค้า	 เพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการ	 ผู้ผลิต	 ให้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้า 

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า	 (๒)	 จัดท�ารายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางและระบบกระบวนการ 

ออกใบอนุญาต	 โดยเข้าร่วมศึกษาอบรมและจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าบัญชีควบคุมสินค้า	 (๓)	 ออกระเบียบ/ประกาศ

กระทรวงพาณชิย์	ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	ในการน�าเข้าส่งออกสนิค้าเกษตรตามพนัธกรณตีามความตกลง	

ส�าหรับสินค้าชา	กาแฟ	กากถั่วเหลือง	น�้ามันถั่วเหลือง	เมล็ดถั่วเหลือง	น�้ามันปาล์ม	ยางพารา	ข้าวโพด	มะพร้าว	

น�้าตาลทราย	และผลิตภัณฑ์จากนม	และ	(๔)	จัดการประชุม	อบรม	สัมมนา	ประชุมหารือ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 

ความคิดเห็นในการจัดท�าระบบควบคุมการส่งออกสินค้าของไทย	 อาทิ	 ประชุมจัดท�าข้อมูลปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินการในการรองรับความตกลงการค้าเสรีในเวทีต่าง	 ๆ	ประชุมร่างบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อน

นโยบายการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	(Zoning)

   ๑.๒.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า	ดังนี้

    ๑.๒.๒.๑ การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement:  

FTA) ผลการด�าเนินงานในรอบ	๙	 เดือน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 (ตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖)	

การส่งออกสินค้าที่มีการใช้สิทธิพิเศษ	 FTA	 ไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงฯ	 ได้แก่	 อาเซียน-

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ไทย-สาธารณรัฐอินเดีย	 อาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย	 ไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย	 

มาตรา ๘๔ (๕) ก�ากบัใหก้ารประกอบกจิการมกีารแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเปน็ธรรม ปอ้งกนัการผกูขาด 
ตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

อาเซียน-เครือรัฐออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	 ไทย-ญี่ปุ่น	 อาเซียน-ญี่ปุ่น	 อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	 และไทย-

สาธารณรัฐเปรู	มีมูลค่า	๒๓,๑๙๔.๓๘	ล้านดอลลาร์	สรอ.	เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ	

FTA	ซึ่งมีมูลค่า	๔๓,๖๑๗.๓๔	ล้านดอลลาร์	สรอ.	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๕๓.๑๘

    ๑.๒.๒.๒ การใช้ประโยชน์จากระบบสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป 

(Generalized System of Preferences: GSP) ผลการด�าเนินงานในรอบ	๙	เดือน	(ตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	

๒๕๕๖)	การส่งออกสินค้าที่มีการใช้สิทธิพิเศษ	GSP	 ไปยังประเทศสหภาพยุโรป	สหรัฐอเมริกา	สาธารณรัฐตุรกี	 

สมาพันธรัฐสวิส	 แคนาดา	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 และรัฐอิสระต่าง	 ๆ	ญี่ปุ่น	 และราชอาณาจักรนอร์เวย์	 มีมูลค่า	

๑๐,๐๘๘.๕๗	 ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ	GSP	 ซึ่งมีมูลค่า	

๑๕,๙๒๖.๒๘	ล้านดอลลาร์	สรอ.	คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ	ร้อยละ	๖๓.๓๕

    ๑.๒.๒.๓ การใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area: AFTA)	ผลการด�าเนินงานในรอบ	๙	เดือน	(ตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖)	การส่งออกสินค้าที่มีการใช ้

สิทธิพิเศษ	AFTA	 (อาเซียน)	มีมูลค่า	๑๒,๙๔๙.๖๗	ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้า 

ที่ได้รับสิทธิพิเศษ	AFTA	 (อาเซียน)	 ซึ่งมีมูลค่า	๒๓,๘๘๙.๗๓	ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ	 

ร้อยละ	๕๔.๒๑

    ๑.๒.๒.๔ การเข้าร่วมประชุมเพื่อปกป้องและผลักดันประโยชน์ของไทย	 อาทิ	

คณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎแหล่งก�าเนิดสินค้า	 คณะกรรมการประสานงาน 

การด�าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน	คณะอนุกรรมการว่าด้วยภาษีศุลกากรและกฎถิ่นก�าเนิด

สินค้าภายใต้	FTA	อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

    ๑.๒.๒.๕ การจดัคณะผูแ้ทนเดนิทางไปรกัษาสทิธปิระโยชน์ทางการค้า ภายใต้ 

โครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร	 (GSP)	 ของสหรัฐอเมริกา	 ในสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprise:	SMEs)	

    ๑.๒.๒.๖ การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง  

(On-the-job	 training)	ณ	 กรุงบรัสเซลส์	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างานในส่วนของการเจรจา 

กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าและกลุ่มพิธีการศุลกากรและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าตลอดจนประเด็น 

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของสหภาพยุโรป

    ๑.๒.๒.๗ การจดัสมัมนา/ฝึกอบรมให้ผูป้ระกอบการ ในเรือ่งการใช้สทิธปิระโยชน์ 

ทางการค้าภายใต้สิทธิ	 FTA	 รวม	 ๑๐	 ครั้ง	 มีผู ้เข้าร่วมสัมมนากว่า	 ๒,๒๐๐	 คน	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอกในการเสรมิสร้างความรู้	ความเข้าใจให้แก่ผูป้ระกอบการ	รวม	๔๑	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนากว่า	 

๖,๐๐๐	 คน	 เพื่อให้ผู ้ประกอบการไทยได้มีโอกาสในการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการ	 GSP	

สหรัฐอเมริกาที่ไทยได้รับเพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งแนะน�าให้ผู้ประกอบการไทยหันไปส่งออกสินค้าเพื่อทดแทนสินค้า 

ที่บางประเทศถูกตัดสิทธิ	GSP	ไปแล้ว	โดยมีผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารวมกว่า	๕๐๐	คน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๓ การก�ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า	มีการด�าเนินงานดังนี้

   ๑.๓.๑ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและพฤติกรรมทางการค้า	ในธุรกิจ

สินค้าและบริการเป้าหมาย	จ�านวน	๘๐	รายการ	ใน	๖	กลุ่มธุรกิจ	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	กลุ่มธุรกิจ

สินค้าปิโตรเคมีและเคมีเกษตร	กลุ่มธุรกิจสินค้ายานยนต์	กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง	กลุ่มสินค้าอื่น	ๆ 	และกลุ่มธุรกิจ

บริการ

   ๑.๓.๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้า 

ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า	 จ�านวน	๒๐	 เรื่อง	 โดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า 

ไม่เป็นธรรม	 การขายสินค้าต�่ากว่าทุน	 การกีดกันทางการค้า	 การขายพ่วงสินค้า	 การตกลงร่วมกันกระท�าการ 

อันเป็นการผูกขาดทางการค้า	

   ๑.๓.๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า  

ซึง่ผลจากการแข่งขนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค	โดยได้พจิารณาปรบัปรงุกฎหมาย	การออกประกาศ	กฎระเบยีบ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	 ได้แก	่ (๑)	การทบทวนเกณฑ ์

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ�านาจเหนือตลาด	และ	 (๒)	การปรับแก้กฎหมายแข่งขันทางการค้า	กรณีรัฐวิสาหกิจได้รับ 

การยกเว้นมิให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 (สคก.)	 ได้พิจารณาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ

  ๑.๔ ก�ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ด�าเนินการจัดระบบธุรกิจให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม 

ดงันี	้(๑)	ปรบัปรงุระเบยีบส�านกังานคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าว่าด้วยแนวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการค้า

ระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิค้าส่งค้าปลกีกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่าย	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะอนกุรรมการ

เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าปลีก	 (๒)	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัต ิ

การแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	และ	 (๓)	 ศึกษาพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกและ 

แนวทางการก�ากับดูแลเพื่อน�ามาใช้ประกอบการก�ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

  ๑.๕ เสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่หน่วยงานราชการภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษา	 โดยการจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ	และการให้บริการค�าปรึกษาในประเด็น 

ข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	ผ่านทางโทรศัพท์และที่ส�านักงาน	 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อลดหรือปกป้องมิให้เกิดพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่อาจเข้าข่าย

ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  ๑.๖ ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับองค์กรระหว่าง 

ประเทศและองค์กรก�ากับการแข่งขันต่างประเทศ เช่น	ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	(ASEAN	Secretariat),	 

OECD-Korea	 Policy	 Centre,	 คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งประเทศญี่ปุ ่น	 (Japan	 Fair	 Trade	 

Commission:	 JFTC),	 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี	 (Germany	 International	 

Cooperation:	GIZ)	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๗ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและก�ากับดูแลความเป็นธรรมด้านราคากับทุกฝ่าย 

โดยดูแลราคาสินค้าในแต่ละช่วงการค้าตั้งแต่ต้นน�้า	 (ราคา	ณ	โรงงาน)	ราคากลางน�้า	 (ราคาขายส่ง)	และราคา

ปลายน�้า	(ราคาจ�าหน่ายปลีก)	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม	ดังนี้

   ๑.๗.๑ ก�าหนดสนิค้าและบรกิารควบคมุ จ�านวน	๔๓	รายการ	และสนิค้าและบรกิารทีต่ดิตาม

ดูแล	๒๒๕	 รายการ	 โดยมีการติดตาม	ตรวจสอบราคาและสถานการณ์ของสินค้าอย่างสม�า่เสมอ	 เพื่อคุ้มครอง

ประชาชนผู้บริโภคและมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา	

ดดแูลราคาสนิคา้ใหเ้ปน็ธรรมกบัทกุฝา่ย :

• กําหนดสินค้าและบริการควบคุม 

 4๓ รายการ

• ดูแลราคา ณ โรงงานและราคา

 จําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับ  

 ต้นทุน

• ตรึงราคาสินค้าและดูแลราคา

 อาหารปรุงสําเร็จ

• ตรวจสอบมิให้มีการเอาเปรียบ

 ผู้บริโภค

   ๑.๗.๒ ดูแลราคา ณ โรงงาน  

ให้สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรม	 โดยแบ่ง

การก�ากับดูแลสินค้าเป็น	๔	 กลุ่ม	 ดังนี้	 กลุ่มสินค้า 

ที่ต ้องใช้วัตถุดิบน�าเข้า	 กลุ ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ 

ในประเทศเป็นหลัก	 กลุ ่มสินค้าที่ใช ้วัตถุดิบทั้ง 

ในประเทศและน�าเข้า	 และกลุ่มอาหารสด	 ซึ่งหาก

จ�าเป็นต้องปรับราคาจะพิจารณาให้ปรับราคา 

ตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง	

   ๑.๗.๓ ดแูลราคาจ�าหน่ายปลกี  

โ ดยติ ดตามต ร วจสอบร าคาจ� า หน ่ า ยปลี ก 

ให ้สอดคล ้องกับต ้นทุนการผลิต	 และก�าหนด

ระดับความส�าคัญของสินค้าและบริการที่ต ้อง

ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	 ใน	 ๓	 ระดับ	 ได้แก่	

(๑)	 สินค้าที่มีความอ่อนไหวพิเศษ	 ติดตามราคาและภาวะเป็นประจ�าทุกวัน	 (๒)	 สินค้าที่ติดตามภาวะ 

และสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ	 สัปดาห์ละ	๒	 ครั้ง	 และ	 (๓)	 สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกปักษ์

   ๑.๗.๔ ก�าหนดมาตรการในการดูแลราคา โดยออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย 

ราคาสินค้าและบริการ	 ได้แก่	 (๑)	ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายส�าหรับสินค้าและบริการควบคุม	๔๓	 รายการ	 

เช่น	การเปลีย่นแปลงราคาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 

การแจ้งปริมาณ	 สถานที่จัดเก็บ	 และการจัดท�า 

บัญชีควบคุมสินค้า	 (๒)	 ก�าหนดรายการสินค้า 

และบริการที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจ�าหน่ายปลีก 

จ�านวน	 ๒๘๕	 รายการ	 (๓)	 ก�าหนดอัตราเพิ่มลด 

ราคาหัวมันส�าปะหลังตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง	 และ	 

(๔)	 การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร	 

จ�านวน	๓๐	รายการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๗.๖ ก�ากบัดแูลราคาจ�าหน่าย 

อาหารปรงุส�าเรจ็ ให้เหมาะสม	สอดคล้องกบัต้นทนุ	 

และเพิม่ทางเลอืกให้แก่ผูบ้รโิภคและร้านอาหารธงฟ้า	 

โดยก�าหนดราคาอาหารปรุงส�าเร็จแนะน�า	๑๐	 เมนู	 

โดยจ�าหน่ายในราคาจาน/ชามละ	๒๕-๓๐	บาท	

   ๑.๗.๗ ตดิตามตรวจสอบมใิห้

มีการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยจัดสายตรวจออก

ตรวจสอบราคา	ปริมาณสินค้า	และเครื่องชั่งตวงวัด	

เป็นประจ�าทุกวัน	 ด�าเนินการทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคดังนี้

    ๑.๗.๗.๑ ตรวจสอบราคา การปิดป้ายแสดงราคา การกกัตนุสนิค้า โดยตรวจสอบ 

ผู้ประกอบการ	 และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร	 รวมทั้งตรวจสอบตามค�าร้องเรียน 

ผ่านสายด่วน	๑๕๖๙	ของกรมการค้าภายใน	 รวมทั้งสิ้น	๒๙๒,๔๒๖	 ราย	พบการกระท�าผิดจ�านวน	 	๘๓	 ราย	 

เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน	๕๗,๒๐๐	บาท	

    ๑.๗.๗.๒ ตรวจสอบ

เครื่องชั่งตวงวัด/มาตรวัด ให้มีความเที่ยงตรง	 

ถูกต้อง	สินค้าหีบห่อให้ถูกต้องได้มาตรฐาน	 รวมทั้ง 

ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายผลผลิต

ทางการเกษตร	 รวมทั้งสิ้น	 ๔,๕๑๖,๕๓๙	 เครื่อง/

หีบห่อ	 (ตรวจสอบให้ค�ารับรอง	 ๓,๕๗๘,๓๙๘	 

เครือ่ง/หบีห่อ	และตรวจสอบขณะใช้งาน	๙๓๘,๑๓๑	 

เครื่อง/หีบห่อ)	พบการกระท�าผิดจ�านวน	๑๘,๓๒๖	 

เครื่อง/หีบห่อ	 (เครื่องชั่งตวงวัด	 ๙,๑๕๕	 เครื่อง	 

สินค้าหีบห่อ	๙,๑๗๑	หีบห่อ)	ด�าเนินการยึด	ผูกบัตร 

ห้ามใช้	 อายัด	 และด�าเนินคดีจ�านวน	 ๔๔	 คดี	 

เปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๔๑๒,๐๐๐	บาท

   ๑.๗.๕ ตรึงราคาจ�าหน่ายสินค้า โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า	 

จ�านวน	๑๔๐	 รายการ	 ให้คงราคาจ�าหน่ายสินค้าเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน	 รวมทั้งพิจารณา 

ถึงความจ�าเป็นในการขอปรับราคาของสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะของวัตถุดิบและค่าแรงงาน	 และเป็นไป 

ตามกลไกตลาด	เพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๗.๘ สร ้างการมีส ่วนร ่วม 

ภาคประชาชน โดยจัดตั้งสมาชิกเครือข่าย	 “อาสา

ธงฟ้า	๑๕๖๙”	 เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้า 

ที่ไม่เป็นธรรม	ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ

รวมทั้งสิ้น	๕,๕๐๐	คน	 (ประเภทประจ�า	๕๐๐	คน	

ประเภทอาสาสมัคร	๕,๐๐๐	คน)

  ๑.๘ การบรรเทาภาระค่าครองชีพ

ของประชาชน มีการด�าเนินการดังนี้

   ๑.๘.๑ จัดงานธงฟ้า	 จ�าหน่าย 

สนิค้าเกษตรและสนิค้าอปุโภคทีจ่�าเป็นต่อการครองชพี 

ของประชาชนในราคาถูกกว ่าท ้องตลาดทั่วไป	 

ร้อยละ	๒๐-๔๐	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 

และจดัรถธงฟ้าเคลือ่นทีเ่พือ่ประชาชนตามแหล่งชมุชน 

และสถานประกอบการ	 รวมทั้งสิ้น	 ๒,๐๙๗	 ครั้ง	

สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้	จ�านวน	

๖.๑๔	 ล้านคน	 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	 ๖๑๕.๘๗	

ล้านบาท	

   ๑.๘.๒ โครงการโชห่วยช่วยชาติ  

“ร้านถูกใจ”	 โดยรับสมัครร้านค้าโชห่วยเข้าร่วม 

โครงการกระจายอยู ่ในชุมชนต่าง	 ๆ	 ทุกต�าบล 

ทั่ วประเทศ	 เพื่ อจ�าหน ่ายสินค ้าที่ จ� า เป ็นต ่อ 

การครองชีพจ�านวน	๒๐	 รายการ	 ในราคาต�่ากว่า

ท้องตลาดทัว่ไปร้อยละ	๒๐-๓๐	และจดัระบบบรหิาร 

จดัการและก�ากบัดแูลให้ร้านถกูใจสามารถด�าเนนิการ 

ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	ณ	 วันที่	 

๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 มีร ้านถูกใจที่มีศักยภาพ 

และมคีวามพร้อมในการรบัสนิค้าจ�านวน	๕,๐๐๙	ร้าน	 

ผลการด�าเนินการตั้งแต่พฤษภาคม	 ๒๕๕๕–๓๐	

มิถุนายน	๒๕๕๖	ร้านถูกใจมีการซื้อสินค้ารวมมูลค่า	

๑,๖๕๓.๑๒	ล้านบาท	สามารถลดภาระค่าครองชีพ 

ให้ประชาชนได้ประมาณ	 ๕๕๐	 ล้านบาท	 และ 

ร้านถูกใจมีก�าไรเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าประมาณ 

ร้อยละ	๑๐	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	๑๕๕	ล้านบาท	

บบรรเทาภาระคา่ครองชพีของประชาชน

• “รถธงฟ้าเคลื่อนที่” 2,097 ครั้ง 

 ลดภาระค่าครองชีพ ๖.14 ล้านคน 

 เป็นมูลค่า ๖1๕.87 ล้านบาท

• “ร้านถูกใจ” ๕,009 ร้าน 

 ลดภาระค่าครองชีพ 

 ๕๕0 ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๘.๓ รณรงค์/ส่งเสริมร้านอาหารเข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้า เพื่อจ�าหน่ายอาหาร

ปรุงส�าเร็จในราคาจาน/ชามละ	๒๕-๓๐	บาท	และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคจ�านวน	๕,๙๕๔	 ร้าน	แยกเป็น

กรุงเทพมหานคร	๖๕๐	ร้าน	และส่วนภูมิภาค	๕,๓๐๔	ร้าน	

   ๑.๘.๔ ขอความร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชน	 ด�าเนินโครงการ	 “ข้าวกล่อง	 ๒๕	 บาท	 

ช่วยคนไทยลดค่าครองชพี”	โดยจ�าหน่ายข้าวกล่องธงฟ้าราคา	๒๕	บาท	ส�าหรบัเมนกูะเพราไส้กรอกและข้าวผดัหมู	 

จ�านวน	๔	ล้านกล่อง	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๘	สิงหาคม-๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	พร้อมตรึงราคาจ�าหน่ายข้าวกล่อง	 

๘	 เมนู	 ในราคา	๒๙-๓๐	บาท	จนถึงสิ้นปี	๒๕๕๖	 ได้แก่	 ข้าวผัดไส้กรอก	สปาเก็ตตี้ขี้เมาหมู	 ข้าวกะเพราหมู	 

มักกะโรนีไก่	ข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่	ข้าวไก่กระเทียม	ข้าวหน้าหมูซีอิ๊ว	และข้าวหมูกระเทียมพริกไทย

 ๒.	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 

มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๒.๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

มีการด�าเนินงานดังนี้	

   ๒.๑.๑ การสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาจัดตั้ง “ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค” และ

จัดให้กิจกรรมของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 ๗๕๒	 ชมรม	 ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 

ในสถานศึกษากว่า	๔๐๐,๐๐๐	คน	 ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน	 

มีจ�านวน	๖,๕๔๘	ครั้ง	 (กิจกรรม)	 เพื่อเป็นกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท ้องค ์ ราชันในโอกาส	 

๘๔	 พรรษามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อาสาสมัครคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	(อสคบ.)	น้อมจิตอาสาพัฒนาการคุ้มครอง

สิทธิผู ้บริโภค	 ๘,๔๐๐	 ชุมชนในปี	 ๒๕๕๕	 และ

เพื่อเป็นกิจกรรมในโอกาส	๘๐	พรรษามหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 “ยุว.อสคบ.”	 และ	 “อสคบ.”	 

น ้อมใจถวายความจงรักภักดีรวมพลังพัฒนา

ศักยภาพผู ้บริ โภคก ้าวสู ่ ชุมชนเข ้มแข็ งด ้ าน 

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่มั่นคง	ในปี	๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๒.๑.๒ สนบัสนนุศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค

ในสถานศึกษาด�าเนินกิจกรรมตามที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ก�าหนดเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	ดังนี้

    ๒.๑.๒.๑ โครงการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมชมรมคุ ้มครอง 

ผู้บริโภคและ ยุว.อสคบ. สู่อาเซียน	 ระหว่างวันที่	 ๒๖-๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	มีเยาวชนผู้เข้าร่วมสัมมนา	 

๓๙๖	คน	ทั้งนี้	 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคไทยสู่อาเซียน	

ประจ�าปี	๒๕๕๖	(จ�านวน	๔๐๐	โรงเรียน)	จ�านวน	๒.๔	ล้านบาท

    ๒.๑.๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาครูแกนน�าเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง	 

การใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค	 และคู่มือการจัดกิจกรรม 

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	 ระหว่างวันที่	 ๖-๘	 ธันวาคม	๒๕๕๕	 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ	 จังหวัดเชียงใหม่	 

มีอาจารย์เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๑๒๐	คน

    ๒.๑.๒.๓ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวิชาการด้านการคุ้มครองสิทธ ิ

ผูบ้รโิภคให้แก่ครผููส้อนเพือ่การเตอืนภยัและการเยยีวยาแก้ไขปัญหาด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคในชวีติประจ�าวนั

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑	เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

วันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	มีอาจารย์เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๖๙๐	คน

    ๒.๑.๒.๔ โครงการประชุมสัมมนาประจ�าปีทางวิชาการ	 เรื่อง	 เครือข่ายชมรม

คุ้มครองผู้บริโภค	พลังส�าคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	ระหว่างวันที่	๒๙	 เมษายน– 

๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	มีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม	จ�านวน	๔๙๕	คน

    ๒.๑.๒.๕ โครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคไทยสู่อาเซียน “THAI 

Smart Young Consumer Leaders to ASEAN (2013)” ระหว่างวันที่	๑๓–๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๖	โดยมีอาจารย์

และนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน	๖๐๐	คน	ทั้งนี้มีอาจารย์และนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ส่งผู้แทนเข้าร่วมจ�านวน	๑๖	คน

  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายภาคประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนได้อย่างทั่วถึง	 จึงจัดท�า	 “โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕”	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 (๑)	 เพื่อให้ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 

ไม่น้อยกว่า	๔๐	ชมรม	สามารถด�าเนินกิจกรรมตามที่	สคบ.	ก�าหนด	และ	(๒)	เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครให้สามารถด�าเนินกิจกรรมตามที่	 สคบ.	ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งมีการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๒.๒.๑ จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัท�าแผนการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคภาคประชาชน  

ระหว่าง	สคบ.	กับสมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค	 เพื่อร่วมกันก�าหนดกรอบการประเมิน	แผนพัฒนาศักยภาพชมรม

คุ้มครองผู้บริโภค	และแผนการด�าเนินงานตลอดโครงการ	มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม	จ�านวน	๕๐๐	คน

   ๒.๒.๒ ประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานเบื้องต้น พร้อมคัดเลือกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	

เพื่อเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	๔๐	ชมรม	 ในการพิจารณาคัดเลือกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าร่วมโครงการ 

มีหลักเกณฑ์	 ดังนี้	 (๑)	 องค์ประกอบพื้นฐานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร	 (๒)	ผลงานที่ผ่านมา 

ของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครด้านการเผยแพร่ความรู้	ประชาสัมพันธ์	ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์	

ด้านการตดิตามสอดส่องพฤตกิรรมผูป้ระกอบการ	และ	(๓)	ความพร้อมและความใส่ใจในการด�าเนนิกจิกรรมชมรม	

โดยพิจารณาจากการประสานงานภาครัฐเพื่อเข้ารับเรื่องร้องเรียน	เช่น	การเข้ารับเรื่องร้องเรียน	ณ	ส�านักงานเขต

   ๒.๒.๓ จัดประชุมชี้แจงเพื่อปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

พฒันาศกัยภาพชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภค กรงุเทพมหานคร กบัผูแ้ทนชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคกรงุเทพมหานคร

ทั้ง	๔๐	ชมรม	 โดยมอบคู่มือการปฏิบัติงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกรอบแนวทาง

การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองการด�าเนินงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครครอบคลุมทั้ง	 

๔	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	(๑)	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค	และเรื่อง/บทความที่เป็นประโยชน์

แก่ผู้บริโภค	 (๒)	กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 (๓)	กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์	 และ	 (๔)	กิจกรรมการติดตาม 

สอดส่องพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ

   ๒.๒.๔ จดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรมผูแ้ทนชมรมคุม้ครองผูบ้รโิภคกรงุเทพมหานครทีเ่ข้าร่วม 

โครงการให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่	 สคบ.	มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นระบบ	และมีมาตรฐานเดียวกัน

   ๒.๒.๕ ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัิ

ของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองเป้าหมายใน	๔	กิจกรรม	ประกอบด้วย	 (๑)	กิจกรรม 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค	และเรื่อง/บทความที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค	 (๒)	 กิจกรรมการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�า	 (๓)	 กิจกรรมรับเรื่องร้องทุกข์	 และ	 (๔)	 กิจกรรมการติดตามสอดส่องพฤติกรรมการเอารัด 

เอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ

   ๒.๒.๖ จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม

โครงการและสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก�าหนด	 โดยก�าหนดรายละเอียดรางวัลแต่ละระดับ	ดังนี้	 (๑)	 ระดับทอง	 :	 มอบใบประกาศทอง	และโล่รางวัล	 

(๒)	ระดับเงิน	:	มอบใบประกาศเงิน	และ	(๓)	ระดับทองแดง	:	มอบใบประกาศทองแดง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๓ มอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ประจ�าปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖	มีการด�าเนินงานดังนี้

   ๒.๓.๑ จัดท�าตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคแสดงไว้บนผลิตภัณฑ์ และน�าระบบ

การรับประกันสินค้า/บริการมาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค	ซึ่งถือเป็นนโยบายสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

ในการประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค	 โดยมีหลักเกณฑ ์

การมอบตราสญัลกัษณ์	คอื	(๑)	ผูป้ระกอบการต้องปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมายการคุม้ครองผูบ้รโิภค	(๒)	ผูป้ระกอบ

การต้องมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	และ	(๓)	ผู้ประกอบการจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคอย่างชดัเจน	ซึง่	สคบ.	ได้ด�าเนนิการตามนโยบายเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค	โดยได้ออก

หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมมอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค	ส�าหรับธุรกิจ	๓	ประเภท	คือ	ผู้ผลิตทองรูปพรรณ	จ�านวน	๖๔	ราย	ธุรกิจขายตรง	จ�านวน	๒๙	ราย		และ

โรงเรียนกวดวิชา	 (โรงเรียนนอกระบบ)	 จ�านวน	๕	 ราย	 โดยน�าลงเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต	 (เว็บไซต์ของ	สคบ.	 :	

www.ocpb.go.th)	

   ๒.๓.๒ จัดงาน “วันคุ ้มครองผู ้บริโภคไทย ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่	 ๓๐	 เมษายน- 

๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษาฯ	กรุงเทพมหานคร	โดยได้ก�าหนดให้มีการมอบ

ตราสญัลกัษณ์การคุม้ครองผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธรุกจิประเภทผูผ้ลติทองรปูพรรณ	จ�านวน	๖๔	ราย	ประเภทธรุกจิ

ขายตรง	จ�านวน	๒๙	ราย	และประเภทโรงเรียนกวดวิชา	(โรงเรียนนอกระบบ)	จ�านวน	๕	ราย	ทั้งนี้	สคบ.	ได้เตรียม

การขับเคลื่อนการมอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่น	ๆ	ต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๔ การด�าเนินงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๖ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	 เมื่อวันที่	๓๐	

เมษายน	๒๕๒๒	ดังนั้น	เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงได้ก�าหนดให้วันที่	 ๓๐	 เมษายนของทุกปี	 เป็น	 “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”	 และให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 

การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 โดยในส่วนกลางได้ประสานความร่วมมือกับ 

ทุกภาคส่วนโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	 องค์กรเพื่อการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและภาคประชาชน	รวม	๖๕	หน่วยงาน	ร่วมกันจัดงาน	“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	๒๕๕๖”	ภายใต้แนวคิด	

“คุณภาพไทย	อัตลักษณ์ไทย	สู่อาเซียน”	ระหว่างวันที่	๓๐	เมษายน-๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	และด�าเนินการจัดงาน	

“วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	๒๕๕๖”	ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

  ๒.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่เครือข่ายภาคแรงงาน ตามโครงการ 

ส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม	 ในระหว่างวันที่	 ๑-๒	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสหภาพแรงงานให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองผู้บริโภค	รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง	ซึ่งมีการด�าเนินงานสรุปได้	ดังนี้

   ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู ้การคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 

การโฆษณา	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา	กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

และตลาดแบบตรง	การด�าเนินคดีแทนผู้บริโภค	และกฎหมายความรับผิดที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย	มีผู้ผ่าน

การอบรมความรู้	จ�านวน	๒๕๐	คน

   ๒.๕.๒ กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)	 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม

สมัครเป็นสมาชิก	 อสคบ.	 จ�านวน	๑๕๐	คน	 โดยมีการจัดส่งบัตร	 อสคบ.	 ให้แก่ผู้สมัคร	และส่งวุฒิบัตรให้แก ่

ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๓.	พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้	 การผลิตสินค้าและบริการ

อันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค	

  ๓.๑ ส่งเสริมมาตรฐานทางการค้าด้านสินค้าหีบห่อในกลุ่มอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมสินค้าที่บรรจุหีบห่อ	 และรักษาความเชื่อมั่นระหว่างการขายสินค้าที่บรรจุหีบห่อภายในประเทศ 

และอาเซียน	รวมทั้งสร้างความรู้การพัฒนามาตรฐานสินค้าหีบห่อให้แก่บุคลากรด้านหีบห่อ	ดังนี้	

   ๓.๑.๑ จัดท�าร่างคู่มือการตรวจสอบสินค้าหีบห่อ	 และเสนอในการประชุมนานาชาติ	

ACCSQ	Working	Group	on	Legal	Metrology	ครั้งที่	๑๘	เมื่อวันที่	๑๑-๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๕	ที่จังหวัดภูเก็ต	 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมพิจารณาและเสนอให้ข้อคิดเห็น	ก่อนจัดท�าร่างระเบียบใช้บังคับต่อไป	

   ๓.๑.๒ จัดท�าระบบคุณภาพของหน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการมิติมวลและปริมาตร 

   ๓.๑.๓ จดัอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารคณุภาพ	เพือ่มอบเครือ่งหมาย

ด้านปริมาณ	(Quantity	Mark)

  ๓.๒ ส่งเสรมิอาหารไทยและครวัไทยสูค่รวัโลก	รฐับาลให้ความส�าคญัตัง้แต่กระบวนการผลติของ

อตุสาหกรรมอาหารไปจนถงึการส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์อาหารไทยในระดบัโลก	เพือ่ให้อาหารไทยและครวัไทย

เข้าสู่ครัวโลก	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๓.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก  

(Thailand Food Quality to The World)	 เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม	และ 

ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ	ปลอดภัย	 และส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม	 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก	 

ผลจากการด�าเนินงาน	มีดังนี้

	 ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ๒๕๕	ราย

	 ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นจากการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ๕๐	ผลิตภัณฑ์

	 บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการยกระดับองค์ความรู้	 ๑,๕๓๐	คน

	 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมโครงการ	 ๑๔๐	โรงงาน

	 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการยกระดับการผลิตอาหาร	 ๕๐	โรงงาน	
	 ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๓.๒.๒ เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บนแนวคิด	 “อุตสาหกรรม 

เชิงวัฒนธรรม”	 ให้ได้รับการยอมรับในตลาด	 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ	 SMEs	 ในการวิจัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์	 ยกระดับกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล	ยกระดับองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้บริโภคทั่วไป	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

อาหารไทยในเรื่องความปลอดภัย	 คุณภาพ	 และมาตรฐานการผลิต	 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้บริโภค 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม	 ร้อยละ	๗๕	 เพื่อให้เกิดการขยายตัวของภาคการส่งออกด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต	 

โดยมีโรงงานสนใจเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเชิงวัฒนธรรม	จ�านวน	๗๐	 ราย	ผ่านการคัดเลือก	

จ�านวน	๓๕	ราย	รวมทั้งได้พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร	จ�านวน	๒๓๖	คน	ใน	๔	หลักสูตร

   ๓.๒.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย 

ในตลาดโลก	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างประเทศ	โดยส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	(สคร.)	ซึ่งขณะนี ้

ม	ีสคร.	๖	แห่ง	ด�าเนนิการแล้ว	ได้แก่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	(กวางโจว,	เซีย่งไฮ้)	ญีปุ่น่	(โตเกยีว)	สหราชอาณาจกัร	

(ลอนดอน)	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	(พริทรอเรีย)	และสาธารณรัฐสิงคโปร์

   ๓.๒.๔ ส่งเสริมอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารและอื่น ๆ ระดับพรีเมียม	 สู่ผู้บริโภค

ในระดับกลาง-สูง	ในตลาดต่างประเทศ	โดยจัดกิจกรรมในภูมิภาคเอเชีย	ยุโรป	อเมริกา	แอฟริกา	และออสเตรเลีย	 

ภายใต้วงเงิน	 ๑๐๐	 ล้านบาท	 มีโครงการที่ด�าเนินการแล้ว	 ๑๓	 โครงการ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์อาหารไทย 

ผ่านสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกา	ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกในตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน	จัดงาน	Taste	 of	 

Thailand	 at	 Taste	 of	 London	 2013	 จัดกิจกรรม	 Thai	 Kitchen	 in	 Hotel	 เมืองซานย่า	 และมีโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๒	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการประชาสัมพันธ์งาน	Try	 Thai	 Select	และโครงการจัดงาน 

เทศกาลอาหารไทยในเทศกาล	Good	Food	Month	

   ๓.๒.๕ ส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยการมอบเครื่องหมายมาตรฐาน  

Thai Select เพื่อแสดงการรับรองร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพ	 โดยในปี	๒๕๕๖	 ได้เพิ่มการมอบเครื่องหมาย	 

Thai	 Select	 ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออกด้วย	 โดยระหว่างเดือนสิงหาคม	๒๕๕๕-มิถุนายน	๒๕๕๖	 

มีร้านอาหารไทยในต่างประเทศได้รับเครื่องหมาย	Thai	Select	จ�านวน	๑,๒๙๙	ราย	ร้านอาหารไทยในประเทศ	

จ�านวน	๖๗	ราย	และผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมาย	จ�านวน	๖๒	รายการ	นอกจากนี้	ยังมีการส่งเสริม 

เครื่องหมาย	Thai	Select	โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	 

www.thaiselect.com	 เป็นต้น	 โดยใช้วงเงิน	 ๒๘	 ล้านบาท	 มีโครงการที่ด�าเนินการแล้ว	 ๙	 โครงการ	 เช่น	 

จดทะเบียนเครื่องหมาย	 Thai	 Select	 ผลิตภัณฑ์อาหาร	 (เพิ่มเติม)	 สร้างตราสัญลักษณ์โครงการครัวไทย 

สู่ครัวโลก	 (Kitchen	 of	 the	World)	 ส่งเสริมตราสัญลักษณ์	 Thai	 Select	 สู่สากล	 (ในงาน	 Thaifex	 2013)	 

และโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายการเปิดตัว	 Thai	 Select	ณ	ประเทศแคนาดาฝั่งตะวันตก	 เป็นต้น	 

และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	๒	 โครงการ	 ได้แก่	 ประชาสัมพันธ์โครงการ	 Thai	 Select	บนสายการบินไทย	และ 

โครงการ	Kitchen	of	the	World	สาธารณรัฐเกาหลี
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๓.๒.๖ ส่งเสริมทักษะและโอกาสให้นักธุรกิจไทยเห็นลู ่ทางในการสร้างธุรกิจ 

ในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมนักธุรกิจไทยไปจัดตั้งธุรกิจอาหาร	 (Internationalization)	 ใน	๒	 ภูมิภาค	

ได้แก่	ยุโรปตะวันออก	(สาธารณรัฐโปแลนด์	สหพันธรัฐรัสเซีย)	และอาเซียน	(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)	 โดยอยู่ระหว่างประสานส�านักงานส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศในต่างประเทศ	สมาคมการค้าต่าง	ๆ 	และผู้ประกอบการส่งออก	การด�าเนินงานนี้อยู่ภายใต้วงเงิน	 

๔๐	ล้านบาท	มีโครงการที่ด�าเนินการแล้ว	๓	โครงการ	ได้แก่	 เจรจาการค้าในโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก 

ตรงข้ามหอไอเฟล	 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ครัวไทยสู่ครัวโลกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 และจัดกิจกรรม	 

Thai	Restaurant	Week	2013	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	ได้แก่	การจดักจิกรรมส่งเสรมิอาหารไทยและผลติภณัฑ์

อาหารและอื่น	 ๆ	 ระดับพรีเมียมสู่ผู้บริโภคระดับกลาง-สูงในตลาดต่างประเทศ	ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศเมืองดูไบ

  ๓.๓ ด�าเนินด้านการตลาดเพื่อผลักดันการส่งออก	ดังนี้

ผผลจากการจัดงานแสดงสินค้า

และบริการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ : มูลค่าการสั่งซื้อ

สินค้าทันทีรวม 12,2๕7 ล้านบาท 

และคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 1 ปี 

รวม 4๖,044 ล้านบาท

   ๓.๓.๑ จัดแสดงสินค ้าและ

บรกิารทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยจดังาน

แสดงสินค้าในประเทศ	รวม	๗	งาน	มีผู้ประกอบการ 

เข้าร่วม	 ๓,๓๐๖	 ราย	 มูลค่าการสั่งซื้อทันทีกว่า	

๑๐,๐๒๗	 ล้านบาท	 และมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อ

ภายใน	๑	ปี	ประมาณ	๑๕,๐๐๐	ล้านบาท	เข้าร่วม

งานในต่างประเทศทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม่ 

ที่มีศักยภาพ	 รวม	๑๐๐	 งาน	มีผู้ประกอบการไทย 

เข้าร่วม	 ๑,๕๐๓	 ราย	 มีมูลค่าการสั่งซื้อทันทีกว่า	

๑,๙๔๐	ล้านบาท	และมลูค่าคาดการณ์สัง่ซื้อภายใน	

๑	ปี	รวม	๒๘,๐๐๐	ล้านบาท

   ๓.๓.๒ เตรียมความพร้อมสู ่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	 เพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข ่งขันให ้สู งขึ้นโดย 

การจัดงานแสดงสินค้าและเข้าร่วมงานในตลาด 
อาเซียน	 ใน	๗	ประเทศ	 มีผู้ประกอบการไทยรวม	๑,๔๔๐	 ราย	 ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อทันที	 	 ๒๙๐	 ล้านบาท	 

มูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน	๑	ปี	๓,๐๔๔	ล้านบาท	และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC	Business	Support	Center)	 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและค�าปรึกษาด้านกฎระเบียบ 

ด้านการค้า	 การประกอบธุรกิจในตลาดอาเซียน	 ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร	ณ	 ส�านักงานส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน	๙	แห่ง	 (๘	ประเทศ)	 รวมทั้งสนับสนุนให้มี	 “ชมรมนักธุรกิจไทย 

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”	(DITP	AEC	Club)	เพือ่ให้นกัธรุกจิได้มกีารพบปะแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๓.๓.๓ ส่งเสริมตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (thaitrade.com)	 เพื่อสนับสนุนและ

ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กได้มีโอกาสน�าสินค้าและบริการเปิดสู่ตลาด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ซื้อรวม	๔๒,๐๐๐	ราย	และสมาชิกผู้ขาย

รวม	๘,๐๑๐	ราย	และจดักจิกรรมจบัคูท่ัง้ออนไลน์และออฟไลน์		๓๐๐	คู	่คาดว่ามลูค่าซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ไม่น้อยกว่า	 

๑,๐๒๒	ล้านบาท	

   ๓.๓.๔ บรูณาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านกจิกรรม Thailand Week เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศ	 การร่วมลงทุนกับนักธุรกิจต่างชาติทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	

   ๓.๓.๕ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยผ่านโครงการ	SMEs	Proactive	

เพื่อให้สามารถขยายการค้าไปยังตลาดต่างประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 โดยมุ่งเน้น

ตลาดศกัยภาพในประเทศก�าลงัพฒันา	(Emerging	Markets)	ขณะนีไ้ด้ให้การสนบัสนนุด้านการเงนิไปแล้วจ�านวน	

๖๘.๒๑	ล้านบาท	เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ	๘๑	งาน	และมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม	๔๘๐	บริษัท

  ๓.๔ ส่งเสริมการลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

   ๓.๔.๑ แสวงหาวตัถดุบิ (Sourcing) ผ่านศนูย์ Supply Chain Solution Center เพือ่พฒันา

ศักยภาพด้านการผลิตของผู้ประกอบการในการจัดการด้านวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว	 สามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตและทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนภายในประเทศใน	๒	 ช่องทาง	 คือ	 ผ่านการขอรับข้อมูล 

โดยตรง	ณ	 ศูนย์บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 (ถนนรัชดาภิเษก 

และจังหวัดนนทบุรี)	หรือผ่านทางสายตรงเพื่อการค้าระหว่างประเทศ	๑๑๖๙

   ๓.๔.๒ พัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ (Logistics	Service	Providers:	LSPs)	โดย

จัดฝึกอบรมสัมมนาให้สามารถบริหารจัดการและให้บริการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓.๔.๓ พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการในการด�าเนินการค้าระหว่างประเทศ

และการส่งออก โดยพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกทั้งรายเดิมและ	 SMEs	 รายใหม่	 ให้มีความเข้าใจในเรื่อง 

การค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและครบวงจร	โดยในช่วงเดือนสิงหาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖	มีการจัด

ฝึกอบรม/สัมมนารวม	๕๕	หลักสูตร	มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรวม	๕,๙๙๖	ราย

   ๓.๔.๔ ให้บริการข้อมูลและให้ค�าปรึกษาแก่ภาคเอกชน	 ระหว่างเดือนสิงหาคม	 

๒๕๕๕–๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	มีผู้ประกอบการมาขอรับบริการ	๒๐,๐๐๐	ราย	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๓.๔.๕ การพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ 

โดยจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

(Trade	 Show	 Internet)	 ผ ่านเว็บไซต์	 www. 

thaitradefair.com	 และตลาดกลางพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองและจัดท�า

ข้อมูลผู้ประกอบการและสินค้าหรือบริการบนตลาด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	www.thaitrade.com

      ๓.๕ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยจัดให้มีการมอบรางวัลสินค้า 

ที่มีการออกแบบดี (Design Excellence Award: DEmark) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้มีการพัฒนา

ด้านการออกแบบสินค้าเพิ่มมากขึ้น	และสนับสนุนน�าสินค้าไปร่วมแสดงงาน	Good	Design	Expo	และเข้าร่วม

ประกวดรางวัล	Good	Design	Award	 (G-mark)	 ซึ่งนับเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์รางวัล	Demark	 

จากประเทศไทยให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล	 ส�าหรับรางวัล	 Demark	 มีผู้ได้รับ 

รางวัลแล้วตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๑-๒๕๕๖	 จ�านวนทั้งหมด	๔๑๖	 รายการ	 มีสินค้าที่ได้รับรางวัล	G-mark	 จ�านวน	 

๒๓๑	รายการ

  ๓.๖ สร้างเสริมภาพพจน์ที่ดีของสินค้าและบริการของไทย โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	อาทิ	 สร้าง

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์	 (Thailand	Trust	Mark:	TTM)	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน	“คุณภาพที่ไว้ใจได้”	

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์	TTM	ในต่างประเทศ	๕๗	ประเทศ	 เพื่อคุ้มครองสิทธิเครื่องหมาย 

ดังกล่าว	 ขณะนี้มีจ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์จ�านวน	๓๘๕	บริษัท	 

นอกจากนี้	ยังมีการมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น	 (Prime	Minister’s	Business	Enterprise	Award)	ปัจจุบัน 

มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลแล้วจ�านวน	๔๓๙	ราย/บริษัท

  ๓.๗ พัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

และศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

   ๓.๗.๑ ผลกัดนักลไกอตุสาหกรรมฮาลาลของประเทศ	ได้เหน็ชอบหลกัการร่างยทุธศาสตร์

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๑	 เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล	และส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากขึ้น	

ประกอบด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล	การเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรอง

ฮาลาล	 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์	 และการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจและการค้าฮาลาล
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๓.๗.๒ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดท�ากรอบทิศทาง

การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่การเป็น	Halal	Hub	 ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี	๒๕๕๙		

แก้ไขปัญหาวัตถุดิบฮาลาลโดยประสานกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อขยายน่านน�้าจับปลา	 แก้ไขปัญหา 

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 อ�าเภอปะนาเระ	 จังหวัดปัตตานี	 โดยแต่งตั้งคณะท�างานร่วมเพื่อศึกษา 

สภาพปัญหาการจัดหาที่ดินและจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

อาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี	 	พัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี	 โดยตั้งคณะท�างานร่วมเพื่อศึกษาสภาพปัญหา 

และพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเพื่อดูแลปรับปรุงเขตอุตสาหกรรมปัตตานีทั้งด้านวิชาการ	 การจัดระเบียบ	 

เพื่อให้มีความเหมาะสมในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น

   ๓.๗.๓ สนับสนุนกิจกรรมในการขยายตลาดสินค้าฮาลาล	ประกอบด้วย

	 	 	 	 ๓.๗.๓.๑	 ส่งเสริมการตลาดฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับร้านต้มย�าไทย 

ในมาเลเซีย	 ซึ่งได้ประสานการน�าเสนอสินค้า	 จ�านวน	๒๒	รายการ	ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสมาคมต้มย�า	

และการสนบัสนนุส่งเสรมิการตลาดในประเทศ	อาทิ	การสนบัสนนุงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	การเข้าร่วมงาน

มุสลิมเอ็กซ์โปที่กรุงเทพมหานคร	งาน	Mihas	ณ	ประเทศมาเลเซีย	รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลในงานพบปะ

มสุลมิะห์	ณ	สนามกฬีากลางองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี	ระหว่างวนัที่	๖-๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	มปีระชาชน

เข้าร่วมงานประมาณ	๕๐,๐๐๐	คน

	 	 	 	 ๓.๗.๓.๒	 จัดกิจกรรมจับคู ่เจรจาธุรกิจการค้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาล 

ใน	๓	ประเทศ	 ได้แก่	 ราชอาณาจักรบาห์เรน	 รัฐคูเวต	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 มีผู้ส่งออกของไทยเข้าร่วม 

คณะเดินทาง	จ�านวน	๑๕	บริษัท	มียอดสั่งซื้อทันทีประมาณ	๓๐	ล้านบาท	และคาดการณ์ยอดสั่งซื้อภายใน	๑	ปี	

มูลค่าประมาณ	๒๒๐	ล้านบาท

	 	 	 	 ๓.๗.๓.๓	 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ	 โดยน�าผู้ประกอบการ 

จ�านวน	๘๙	ราย	และหน่วยงานราชการ	๑	ราย	 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า	Gulfood	2013	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๘	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อทันที	 ๔๘๓.๔๑	ล้านบาท	และมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน	๑	ปี	 

เป็นเงิน	๔,๗๗๙.๖๒	ล้านบาท

	 	 	 	 ๓.๗.๓.๔	 จดันทิรรศการอาหารฮาลาลในงาน	THAIFEX-World	of	Food	Asia	2013	

ระหว่างวนัที	่๒๒-๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการและผูน้�าเข้าต่างประเทศ

ทราบข้อมูลและเกิดความเชื่อมั่นสินค้าอาหารฮาลาลของไทย	



๓๓๓

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการกระจายรายได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต	 โดยเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้	ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่สองดังนี้

	 ๑.	ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มก�าลังซื้อภายในประเทศ	เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค ์

ของประเทศ	โดยยังคงด�าเนินมาตรการต่อเนื่องจากปีแรกดังนี้

  ๑.๑ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย	 ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของ

เกษตรกร	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาการส่งช�าระหนี้	 ทั้งสถานะปกติและ

หนี้ค้างช�าระ	และเมื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วจะได้รับการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้สามารถ

ส่งช�าระหนี้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ภายหลัง	 โดย	ณ	วันที่	 ๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	คงเหลือลูกหนี้ที่เข้าร่วม

โครงการจ�านวน	๓๗๗,๗๔๐	 ราย	มูลหนี้จ�านวน	๔๓,๖๖๗.๘๘	ล้านบาท	 เนื่องจากมีลูกหนี้ที่ออกจากโครงการ

จ�านวน	๔,๗๘๖	ราย	ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท้ีช่�าระหนีค้รบแล้วและมกีารขอปิดบญัช	ีปัจจบุนักระทรวงการคลงัร่วมกบั 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดท�าแผนฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ค้างช�าระและเริ่มด�าเนินการอบรมฟื้นฟู

อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังสิ้นสุดการรับยื่นแสดงความจ�านงเข้าร่วมโครงการ	โดย	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	 

มีลูกหนี้ได้รับการอบรมจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๔๐,๓๙๗	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๐.๑๑	 ของจ�านวนลูกหนี้ที่ยังคง 

อยู่ในโครงการทั้งหมด	 ส่วนลูกหนี้ปกติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	 ๒,๓๒๒,๗๕๑	 ราย	 มูลหนี้

จ�านวน	๒๑๖,๙๑๑.๗๙	ล้านบาท	 โดย	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	คงเหลือลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 

๑,๘๒๘,๘๐๙	ราย	มูลหนี้จ�านวน	๒๐๑,๘๔๐.๑๑	ล้านบาท	ซึ่งมีลูกหนี้ที่เลือกพักเงินต้นและลดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ	๓	 (ทางเลือกที่	 ๑)	 จ�านวน	๑,๖๕๘,๙๗๖	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๗๑	และเลือกลดดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ	๓	อย่างเดียวโดยไม่พักเงินต้น	(ทางเลือกที่	๒)	จ�านวน	๑๖๙,๘๓๓	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๙.๒๙	

  ๑.๒ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๓ 

และปี ๒๕๕๔	 โดยการพักช�าระหนี้และให้มีเงินลงทุนกลับไปฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง	 และเข้าสู่

เกษตรกรรมปกติใน	๓	ปีข้างหน้า	ได้แก่	ปี	๒๕๕๓	ได้ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ�านวน	๓๗๒	แห่ง	 

สมาชิกจ�านวน	๒๐,๖๙๘	 ราย	 จ�านวน	๑๖๗.๓๙	 ล้านบาท	 และปี	 ๒๕๕๔	 ได้ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรปีที่	๑	จ�านวน	๓๗๗	แห่ง	สมาชิกจ�านวน	๔๘,๕๘๑	ราย	จ�านวน	๓๕๒.๗๐	ล้านบาท	และปีที่	๒	

จ�านวน	๕๖๓	แห่ง	สมาชิกจ�านวน	๕๒,๔๗๓	ราย	จ�านวน	๔๕๗.๕๘	ล้านบาท	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	๑๐	มิถุนายน	

๒๕๕๖	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	จ�านวน	๗๑๕	

ล้านบาท	 เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยการพักช�าระหนี้เดิมก่อนเกิดอุทกภัย	 และลดภาระหนี้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟ ู

การประกอบอาชีพให้สมาชิกที่ประสบอุทกภัยปี	๒๕๕๔	เป็นปีที่	๓	ของการด�าเนินงาน

มาตรา ๘๔ (๖) ด�าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ 
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  
บริการ และการประกอบอาชีพ



บบัตรเครดิตพลังงาน : 

ผู้ขับขี่รถโดยสาร

และรถรับจ้างสาธารณะ

ได้รับประโยชน์จากบัตร

รวม 7๓,84๕ ราย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๓ ปรบัเงนิเดอืนผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยการปรบัเงนิเดอืนแรกบรรจวุฒุปิรญิญาตรี	 

๑๕,๐๐๐	บาท	และจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ	แบ่งเป็น	๓	ระยะ	ดังนี้

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 ปวช.	 ๖,๔๑๐	 ๗,๖๒๐	 ๘,๓๐๐	 ๙,๔๐๐

	 ปวส.	 ๗,๖๗๐	 ๙,๓๐๐	 ๑๐,๒๐๐	 ๑๑,๕๐๐

	 ปริญญาตรี	 ๙,๑๔๐	 ๑๑,๖๘๐	 ๑๓,๓๐๐	 ๑๕,๐๐๐

	 ปริญญาโท	 ๑๒,๖๐๐	 ๑๕,๓๐๐	 ๑๖,๔๐๐	 		๑๗,๕๐๐

	 ปริญญาเอก	 ๑๗,๐๑๐	 ๑๙,๐๐๐	 ๒๐,๐๐๐	 ๒๑,๐๐๐

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (บาท)

ปีที่ 2
(1 ม.ค. 2๕๕๖)

ปีที่ ๓
(1 ม.ค. 2๕๕7)

ปีที่ 1 
(1 ม.ค. 2๕๕๕)

อัตราเดิม (บาท)

  ๑.๔ บัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวี   

เป ็นการด�าเนินงานต ่อเนื่องจากป ีแรก	 โดยม ี

กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	รถแท็กซี่	รถสามล้อเครื่อง	รถตู้

ร่วมโดยสารสาธารณะ	และรถโดยสารสาธารณะอืน่	ๆ 	 

ได้แก่	 รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

(ขสมก.)	 รถโดยสารของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	 (บขส.)	

รถโดยสารของเอกชน	 (รถสองแถว)	 ซึ่งได้ให้วงเงิน 

สินเชื่อส�าหรับช�าระค่าก ๊าซแทนเงินสดจ�านวน	 

๓,๐๐๐	บาทต่อคนต่อเดือน	และให้สิทธิในการได้รับ 

ส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์	(Natural	 

Gas	 Vehicle:	 NGV)	 จ�านวน	๒	บาทต่อกิโลกรัม	 

ภายในวงเงิน	 ๖,๐๐๐	 บาทต่อเดือน	 รวมทั้งได  ้

การด�าเนินโครงการบัตรเครดิตพลังงานยกก�าลัง	๒	 

ต่อเนื่องจากปีแรกด้วย	 ซึ่งครอบคลุมกลุ ่มผู ้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ	 โดยในช่วงเดือน 

ตุลาคม	๒๕๕๕–สิงหาคม	๒๕๕๖	มีจ�านวนผู้สมัคร 

บัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวี	 จ�านวน	๗๐,๘๗๑	 ราย	

บตัรเครดติพลงังานส�าหรบัรถจกัรยานยนต์สาธารณะ

จ�านวน	๒,๙๗๔	 ราย	 และยอดใช้บัตรในการเติม 

น�้ามันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ย	๑.๐๙	ล้านบาทต่อเดือน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๕ โ ค ร ง ก า ร ร ถ ย น ต ์ คั น แ ร ก  

มีการด�าเนินงานต ่อเนื่องก ่อนสิ้นสุดโครงการ	 

ซึ่งผลการด�าเนินงานนับตั้งแต่เริ่มโครงการถึงวันที่	

๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๕	มีจ�านวนผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด	

๑,๒๕๖,๗๑๓	 คัน	 คิดเป็นเงินที่ต้องคืน	 จ�านวน	

๙๑,๙๐๗,๙๗๓,๗๒๓	 บาท	 ปัจจุบันได ้มียอด 

การอนุมัติการจ่ายเงินคืนตั้งแต่เดือนกันยายน	

๒๕๕๕–สิงหาคม	๒๕๕๖	จ�านวน	๔๖๗,๐๖๔	คัน	

เป็นเงินจ�านวน	 	๓๒,๖๓๓,๒๘๕,๗๓๘	บาท	และ 

มียอดจ่ายจริง	 จ�านวน	 ๔๖๖,๑๕๓	 คัน	 เป็นเงิน 

จ�านวน	๓๒,๕๗๙,๔๗๒,๒๙๙	บาท

  ๑.๖ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือ 

ประชาชนให ้มีที่อยู ่อาศัยเป ็นของตนเอง  

(นโยบายบ้านหลังแรก)	 เป็นการยกเว้นภาษีเงินได ้

ให ้แก ่ ผู ้ มี เ งิ น ได ้ ซึ่ ง เป ็ นบุคคลธรรมดาที่ ซื้ อ 

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุด 

ในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน	 ๕	 ล้านบาท	 เพื่อใช ้

เป็นที่อยู่อาศัยของตน	 โดยมีการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

ก่อนสิ้นสุดโครงการ	 ซึ่งผลการด�าเนินงานนับตั้งแต่

วันที่	 ๒๑	 กันยายน	๒๕๕๔	ถึงวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 

๒๕๕๕	มีผู้ขอใช้สิทธิจ�านวน	๑๕,๘๔๕	 ราย	ภาษ ี

ที่ขอยกเว้นจ�านวน	๕๕๖	ล้านบาท

	 ๒.	ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เพื่อปรับโครงสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศโดยรวม	ส่งเสรมิขดีความสามารถของภาคเอกชนไทยในการแข่งขนัและเพิม่โอกาสในการด�าเนนิการ

สู่การแข่งขันของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	๒๕๕๘	ดังนี้

  ๒.๑ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๕๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	 เนื่องจากในระหว่างรอบระยะ 

เวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	 

(ฉบับที่	 ๕๓๐)	พ.ศ.๒๕๕๔	 ในมาตรา	๕	บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 

หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงเวลาระหว่างวันที่	 ๑	 มกราคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๕	และม ี

รอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงเวลาระหว่างวันที่	 ๑	มกราคม	๒๕๕๖	ถึงวันที่	 ๓๑	

ธันวาคม	๒๕๕๗	จึงได้มีการเสนอปรับปรุงภายใต้หลักการ	ดังนี้



กกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองยกระดับ

เป็นสถาบันการเงินชุมชน

เพิ่มขึ้น 10,000 แห่ง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 	 	 ๒.๑.๑	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและคง 

จัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ๒.๑.๑.๑	 ร้อยละ	๒๓	ของก�าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	

	 	 	 	 ๒.๑.๑.๒	 ร้อยละ	๒๐	ของก�าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	ส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗

	 	 	 ๒.๑.๒	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุน 

ที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท	ส�าหรับก�าไรสุทธิในส่วนที่เกิน	๑	ล้านบาท	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 ๒.๑.๒.๑	 ร้อยละ	๒๓	ของก�าไรสทุธ	ิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่	 

๑	มกราคม	๒๕๕๕	ถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	

	 	 	 	 ๒.๑.๒.๒	 ร้อยละ	๒๐	ของก�าไรสทุธ	ิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่	 

๑	มกราคม	๒๕๕๕	เป็นต้นไป

	 	 	 	 ทั้งนี้	 โดยให้ใช้บังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 ๑	มกราคม	

๒๕๕๖	เป็นต้นไป

	 ๓.	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  ๓.๑ เพิ่มเงินกองทุนหมู ่บ ้านและ

ชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท รัฐบาลได้

สนับสนุนงบประมาณและเพิ่มเงินทุนให้กองทุน

หมู ่บ ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ	 ระยะที่ 	 ๓	 

ต่อเนื่อง	 โดยได้จัดสรรโอนเงินให้กองทุนฯ	 ที่ม ี

ความพร้อมและผ่านเกณฑ์การพจิารณาแล้วจ�านวน	 

๔๔,๗๓๐	 กองทุน	 จากเป้าหมายกองทุนทั้งหมด	 

๗๙,๒๕๕	 กองทุน	 รวมเป ็นเงินทั้ งสิ้นจ�านวน	 

๔๔,๗๓๐	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 อยู่ระหว่างการรวบรวม 

ข้อมูลเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณาอนุมัติจัดสรร 

ในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	อกีจ�านวน	๘,๘๖๐	กองทนุ	

ซึ่งคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	 ๘๐	 ของจ�านวนเป้าหมายทั้งหมดภายใน

ปี	 ๒๕๕๖	 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยาย

โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่สมาชิกกองทุน



สสถานประกอบการได้รับสินเชื่อ

จากกองทุนตั้งตัวได้ 

2,119 ราย วงเงิน 

๓,8๓๖.21 ล้านบาท 

ช่วยให้ลูกจ้างมีงานทํา 

100,172 คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

หมู่บ้านและชุมชนเมืองจ�านวนกว่า	 ๔	 	 ล้านครัวเรือน	 เพื่อการน�าเงินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน	

นอกจากนี้	 มีการสนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง	 เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงิน

ชุมชนเพิ่มขึ้นจ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 แห่ง	 โดยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐ	 ได้แก่	 ธนาคารออมสิน	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และธนาคารกรุงไทยในการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน 

เป็นสถาบันการเงินชุมชนตามโครงการในปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗	

  ๓.๒ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อเป็น 

การขยายโอกาสในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย	 

ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องจากปีแรก	 โดยได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ	 

จ�านวน	๗๙,๐๖๗	หมู่บ้าน/ชุมชน	 เป็นเงินจ�านวน	๒๙,๘๗๐.๓๐	ล้านบาท	และอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดสรร

จ�านวน	๒,๘๙๗	หมู่บ้าน/ชุมชน	ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยการจดังบประมาณตามโครงการดงักล่าว	ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	ทั้งนี้	ในระยะต่อไปจะได้

ด�าเนนิการตดิตาม	ประเมนิผล	และการรายงานผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ้่านและชมุชน	

(SML)	ทั่วประเทศ	เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 และจะพิจารณาคัดเลือกโครงการ	SML	ของหมู่บ้านและชุมชนตัวอย่าง	

เพื่อเป็นบทเรียนส�าหรับการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

  ๓.๓ จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 ให้จัดตั้ง

กองทุนตั้งตัวได้และอนุมัติงบประมาณปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๕,๐๐๐	ล้านบาท	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน	 

ส�าหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา	 หรือบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษามาแล้วไม่เกิน	๕	ปี	ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

กู้ยืมเพื่อการสร้างงาน	 อาชีพ	 รายได้	 โดยใช้กลไก 

ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	(Authorized	Business	 

Incubators:	 ABI)	 ในสถานศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาที่สร้างความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา	นักธุรกิจ	ศิษย์เก่า 

หรือผู ้มีจิตอาสาที่ประสบความส�าเร็จ	 และจาก 

ธนาคารผู้สนใจให้กู้ยืม	 โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

ได้แต่งตัง้ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุตัง้ตวัได้	และ 

จัดตั้งส�านักงานกองทุนตั้งตัวได้	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 รวมทั้ง 

ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต	 นักศึกษา	 และ 

ประชาชน	ได้รบัทราบนโยบายและแนวทางการขอรบั 

การสนับสนุนเงินเพื่อประกอบธุรกิจจากกองทุน 

ตั้งตัวได้ผ ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	 ซึ่งได้จัด 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง	 สกอ.	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 

และสถาบันการเงินของรัฐ	๖	แห่ง	 ร่วมสนับสนุนการเงินเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 

จากกองทุนตั้งตัวได้	 โดยมีนักศึกษาแจ้งความจ�านงขอรับเงินสนับสนุนการประกอบธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้	 

ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั้ง	 ๕๖	 แห่งแล้ว	 รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานวงเงิน	 

๑๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานประกันสังคมกู้เงินกับธนาคาร 

ที่เข้าร่วมโครงการน�าไปเป็นทุนหมุนเวียน	 ซึ่งมีสถานประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจ�านวน	๒,๑๑๙	 ราย	

วงเงิน	๓,๘๓๖.๒๑	ล้านบาท	สามารถรักษาสภาพการจ้างงานช่วยให้ลูกจ้างมีงานท�าได้จ�านวน	๑๐๐,๑๗๒	คน

 ๔.	สนบัสนนุการพฒันางานศลิปหตัถกรรมและผลติภณัฑ์ชมุชนเพือ่การสร้างเอกลกัษณ์

และการผลติสนิค้าในท้องถิน่	(OTOP	และ	SMEs)	รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการสนบัสนนุการพฒันา

งานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	 เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	 

ทั้งภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๔.๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๑.๑ จดัท�าฐานข้อมลูการตลาด 

งานศิลปหัตถกรรม โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

การตลาดในกลุ่มธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก	 ของใช้ 

ในบ้าน	 และธุรกิจโรงแรม	ณ	 สาธารณรัฐอินเดีย	 

และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์		

www.sacict.net

   ๔.๑.๒ จัดการองค์ความรู้งาน

ศิลปหัตถกรรมและศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความ

รู้เอกลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น	ณ	 สาธารณรัฐประชาชน

จีนและญี่ปุ่น	และจัดแสดงนิทรรศการผ้าโบราณของไทย	ตลอดจนให้บริการองค์ความรู้ข้อมูลศิลปหัตถกรรมไว้	 

(ห้องสมุด	และ	e-Library)

   ๔.๑.๓ พัฒนางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการต่าง	 ๆ	ภายใน 

อาคารพระมิ่งมงคล	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 (ศ.ศ.ป)	 และร่วมมือกับ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานทูต	จัดงานท่องเที่ยวไทยและงานเทศกาลไทย



ผผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 

ขึ้นทะเบียน รวม ๓๖,092 ราย 

71,7๓9 ผลิตภัณฑ์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๑.๔ จั ด ท� า อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ 

การสร ้างตราสินค ้าเชิงสร ้างสรรค์ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

ภายใต้แนวคิด	Creative	OTOP	Brand	๔	ภูมิภาค	 

โดยการส�ารวจ	 ศึกษา	 รวบรวมองค ์ความรู ้	 

และปัจจัยความส�าเร็จ	 รวมทั้งประยุกต์ป ัจจัย 

ความส�าเร็จของโครงการศิลปาชีพพร้อมสังเคราะห์

ต้นแบบการสร้างแบรนด์	 พร้อมคู่มือและเครื่องมือ 

การสร้างแบรนด์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน	ตลอดจน 

ค้นหาแนวคดิในการสร้างแบรนด์	ให้แก่ผูป้ระกอบการ 

หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 และโครงการศิลปาชีพ 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๒๐	 ราย	 

และผู้ประกอบการส�ารองจ�านวน	๔	ราย	ให้สามารถ 

สังเคราะห์แนวคิดแบรนด์	 (Brand	 Idea)	ที่โดดเด่น 

แตกต่างและมีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยผลสัมฤทธิ์	 จะน�าไปพัฒนา

เป็นแผนการสร้างแบรนด์ที่มีความสมบูรณ์ก่อนน�า

ไปสู่การปฏิบัติ

   ๔.๑.๕ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 

ขึ้นทะเบียน	ประกอบด้วย	ผู้ผลิตชุมชนจ�านวน	๒๔,๓๒๗	กลุ่ม	 ผู้ประกอบการรายเดียวจ�านวน	๑๑,๒๐๔	 ราย	 

SMEs	จ�านวน	๕๖๑	แห่ง	รวมจ�านวน	๓๖,๐๙๒	ราย	ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนจ�านวน	๗๑,๗๓๙	ผลิตภัณฑ์

  ๔.๒ เพิ่มสมรรถนะผู ้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ ์

หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๒.๑ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยจัดอบรมการแต้มหมี่สีธรรมชาติแก่กลุ่มทอผ้าไหม 

มัดหมี่	 จังหวัดขอนแก่น	 จัดค่ายหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	 จังหวัดล�าพูน	 กิจกรรมพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ	 

(เครืออีเฒ่า)	 จังหวัดมุกดาหาร	 	 และจัดกิจกรรม	 “ครูช่าง/ช่างฝีมือสัญจร”	 โดยมีช่าง/ครูช่างเข้าร่วมจ�านวน 

ประมาณ	๒๐๐	 ราย	 รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท	 เพื่อรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ถูกเลิกจ้าง 

ให้มีโอกาสได้ท�างานและมีกิจการเป็นของตนเอง	 ด้วยหลักคิด	 “การตลาดน�าการผลิต”	 ที่เน้นความร่วมมือ 

แบบ	 ๓	 ประสาน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ/ผู ้ประกอบการ	 และภาคประชาชน	 ตลอดจนหน่วยงานองค์การ 

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	ร่วมกันผลักดันให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้จ�านวน	๕๓๐	ราย	ขณะนี้ได้พัฒนาฝึกอบรม

ทักษะการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโรงงานแล้วจ�านวน	๔๘๙	ราย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๒.๒ พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ อาทิ	 สนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์บริการ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	 ระดับอ�าเภอ	๘๗๘	แห่ง	 เพื่อเป็นแหล่งให้ค�าปรึกษา	แหล่งบริการทางด้านเงินทุน	 

และความรู ้ทางด้านวิชาการองค์ความรู ้สมัยใหม่ให้แก่ผู ้ประกอบการ	 จัดประชุมร่วมกับสมาชิกงานศิลป

หัตถกรรมในจังหวัดต่าง	 ๆ	 จ�านวน	๘๐๐	 ราย	 	 เพื่อส�ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ	 จัดอบรม

หลักสูตรกลยุทธ์การตั้งราคา	การสร้างแบรนด์	 การท�าธุรกิจส่งออก	การค้าออนไลน์	 ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

รักษ์สิ่งแวดล้อม	 (Green	Craft)	 เป็นต้น	 โดยมีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวนกว่า	 ๖๐๐	 ราย	 จัดอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ด้านการจัดท�าแผนธุรกิจจ�านวน	๑๕๒	 รุ่น 

จ�านวน	๓,๔๙๖	คน	พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าชุมชนหัตถกรรมจ�านวน	๓	ชุมชน	 (หมู่บ้านอรัญญิก/อยุธยา	หมู่บ้าน 

ดอนกอก/หนองคาย	และชมุชนววัลาย/เชยีงใหม่)	รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกษตรกรเข้ารบัการฝึกอบรมอาชพีผสมผสาน	

ทัง้อาชพีการเกษตรและสนิค้าหตัถกรรมพืน้บ้าน	เพือ่อนรุกัษ์ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านและฝึกทกัษะในการประกอบ

อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	จ�านวน	๑,๑๙๗	รายทั่วประเทศ	พัฒนาทายาทวิสาหกิจชุมชนเพื่อสานต่อ

ธุรกิจเดิม	 โดยในปี	๒๕๕๖	มีเป้าหมายพัฒนาทายาทวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	๒๑๐	ราย	ขณะนี้ด�าเนินการแล้ว

จ�านวน	๙๒	ราย	และอยู่ระหว่างด�าเนินการจ�านวน	๕๑	ราย

   ๔.๒.๓ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อาทิ	 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับวิสาหกิจชุมชนภาคอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม	 

(TOP	 of	 OTOP)	 ส�าหรับในปี	 ๒๕๕๖	 ตั้งเป้าหมายการพัฒนาจ�านวน	๔๒๐	 กลุ่ม	 ด�าเนินการแล้วจ�านวน	 

๑๒๒	กลุ่ม	 และอยู่ระหว่างการให้ค�าปรึกษาเชิงลึกจ�านวน	๑๘๙	กลุ่ม	 สนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ถึงแนวทาง 

การจัดการบริหารธุรกิจที่ดี	 โดยเฉพาะมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน	 (มจก.)	 ในปี	๒๕๕๖	วางเป้าหมาย 

ผลักดันจ�านวน	๕๐๐	 ราย	ด�าเนินการพัฒนาแล้วจ�านวน	๔๕๐	 ราย	 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ 

ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน	 การน�า 

วัตถุดิบ	 ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	 ตลอดจนให้ความรู้ด้าน 

การประกอบอาชีพและด้านการบริหารจัดการที่ด	ี จ�านวน	๑,๒๐๐	 ราย	พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ต้นแบบจ�านวน	๓	 เครือข่าย	ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ	 (OTOP	PLUS)	

โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ	พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม	สร้างโอกาส 

ทางการตลาดโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Online	 Social	 Network)	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์สินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ท�าให้ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ได้รับการพัฒนา 

สินค้าและบริการ	โดยค�านึงถึงอัตลักษณ์	วัฒนธรรม	จ�านวน	๒๐๒	ราย/๒๐๒	ผลิตภัณฑ์	(เป้าหมาย	๒๐๐	ราย/

๒๐๐	ผลิตภัณฑ์)	 ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 มีหน้าเว็บไซต์เป็นของตนเองจ�านวน	๘๐๐	 ราย	 

(เป้าหมาย	๘๐๐	 ราย)	ส่งผลให้สินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๔.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรม และยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และหนึ่งต�าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๓.๑ ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 เพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับการผลิต 

ให้ได้คณุภาพมาตรฐาน	และสนบัสนนุให้ชมุชนใช้ทรพัยากรและภมูปัิญญาท้องถิน่ผนวกกบัองค์ความรูส้มยัใหม่ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า	 ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และอาชีพให้กับผู ้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบล	 

หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู ้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 จ�านวน	 

๓,๔๕๕	 ราย	มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑,๒๔๑	 ราย	 ในจ�านวน	๑,๐๔๗	 ราย	 (ร้อยละ	๘๔.๔)	 

พบว่า	 มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น	 โดยจ�าแนกเป็น	 ลดต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๓	 ลดการสูญเสีย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖	มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙	(๓๒๘	ราย)	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๓

   ๔.๓.๒ พฒันาผลติภณัฑ์รายสนิค้า	ได้ด�าเนนิการในหลายประเภทสนิค้า	ได้แก่	เฟอร์นเิจอร์ 

ของตกแต่งสวนที่ท�าจากเครื่องปั้นดินเผา	 ของตกแต่งร่างกายท�าจากผ้าปัก	 และผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากวิถี 

ชนเผ่าร่วมกับ	๖	ชุมชน/ชนเผ่า	 เพื่อพัฒนาเป็นของขวัญและของที่ระลึก	และได้จัดแสดงในงาน	 “นวัตศิลป์ไทย	 

เทิดไท้องค์ราชินี”	พัฒนาแนวคิดจากสถาปัตยกรรมภายในวัดผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ 

และของตกแต่งบ้าน	 ส�าหรับกลุ ่มรีสอร์ทและภัตตาคาร	 โดยน�าไปจัดแสดงในงาน	 Maison	 et	 Objet	 

ณ	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา	ต่อเนื่องจากปีที่	๑	โดยได้ขยายการศึกษา 

ความต้องการของแต่ละกลุม่วสิาหกจิชมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม่	จ�านวน	๔	กลุม่	และรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเพิม่เตมิ	 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตระดับวิสาหกิจ 

ชุมชน	ภาคเหนือ	นอกจากนี้	 ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ	ที่จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่	 ในเรื่อง 

ความรู้ทั่วไปของเตาเผา	 เทคนิคการเผาที่ถูกต้อง	 เป็นระบบ	 และคุ้มค่า	 จัดฝึกอบรมและร่วมพัฒนาด้าน 

บรรจุภัณฑ์	 สร้างแบรนด์โลโก้และปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม	่ ให้แก่ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	 จ�านวน	 ๘๓	 ราย	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 

รักษ์สิ่งแวดล้อม	 (Green	 Craft)	 โดยร่วมกับนักออกแบบชาวญี่ปุ่น	 และร่วมกับ	 ๘	 ชุมชน	 ภายใต้แนวคิด	 

Thai	Eco	Style	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	เคหะสิ่งทอ	และน�าไปจัดแสดงและจ�าหน่ายในงาน	Interior	

Lifestyle	 Tokyo	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	และการจัดท�า	Product	Catalogue	ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ศ.ศ.ป.	ปี	๒๕๕๕	 

เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์	ภายใต้การออกแบบและพัฒนาของ	ศ.ศ.ป.	ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๓.๓ ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และเชิดชูผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน  

โดยจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส�าหรับตกแต่งภายในโรงแรม	 ร้านอาหาร	 และที่พักอาศัย	 

รวมทัง้ประกาศผลผูช้นะเลศิจ�านวน	๑๐	ผลงาน	และแสดงผลงานในงานนวตัศลิป์นานาชาติ	การคดัเลอืกทายาท

หัตถศิลป์	 (๑๐	 ราย)	 เพื่อเชิดชูเกียรติการสืบสานงานหัตถกรรมจากบรรพบุรุษอย่างทรงคุณค่าและต่อเนื่อง	 

โดยมีการมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการในงานเดียวกัน	และการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	และสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยจัดบรรยาย	 เรื่อง	ทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในกิจกรรม

สัมมนาเส้นทางหัตถกรรม	 และก�าหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในจังหวัดราชบุรี	 จันทบุรี	 อุบลราชธานี	 

และนครศรีธรรมราช

  ๔.๔ พัฒนาตลาดและส่งเสริมการส่งออกสินค้าศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๔.๑ พฒันาสนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ เพือ่การส่งออก (๗๗ สนิค้าจากรากหญ้า

สูส่ากล)	โดยการจดันทิรรศการเพือ่ส่งเสรมิตลาดสนิค้าหนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภณัฑ์	เช่น	นทิรรศการ	“สดุยอดสนิค้า	

OTOP	สู่ตลาดโลก”	(TOP	of	OTOP)	นิทรรศการพิเศษ	PORDI	ที่แสดงผลงานสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการส่งออกด้วยตราสัญลักษณ์	 PORDI	 และสินค้าหนึ่งต�าบล	 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารชั้นน�า	 งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	รวมทั้งการคัดเลือก

จากผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในด้านคุณภาพ	การออกแบบที่ดี	 ตามมาตรฐาน 

สากล	ซึ่งสามารถส่งสินค้าออกไปจ�าหน่ายยังหลายประเทศทั่วโลก	๓๐	 ราย	 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ในห้างสรรพสินค้า	จนได้รับรางวัล	PM	Award	(OTOP	Recognition	Prime	Minister’s	Award)

   ๔.๔.๒ ขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม จัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการค้าในประเทศ	

อาท	ิงานอตัลกัษณ์แห่งสยาม	งานเทศกาลนวตัศลิป์นานาชาต	ิงานฝ้ายทอใจ		และเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า	BIG	&	 

BIH	2013	 รวมทั้งเปิดให้บริการจ�าหน่ายสินค้า	ณ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	สนามบินสุวรรณภูมิ	

และศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า	และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	อาทิ	งาน	2012	Craft	Trend	Fair	

ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	งาน	Interior	Lifestyle	Tokyo	2013	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	และก�าหนดเข้าร่วมงาน	Maison	et	

Objet	และงาน	Thailand	Festival	ณ	สาธารณรัฐฝรั่งเศส



ยยอดจําหน่ายงานแสดงสินค้า

และงานจําหน่ายสินค้า OTOP 

กว่า 2,9๓0.8๖ ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๔.๓ จัดงานแสดงสินค้าและงานจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิ	 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 ชั้นเยี่ยม	ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติ	 เช่น	 ท่าอากาศยาน 

สวุรรณภมู	ิเชยีงใหม่	และอดุรธาน	ีโดยจดัแสดงผลติภณัฑ์	๕	ประเภท	ตลอดทัง้ปี	งาน	“OTOP	City	2012”	ระหว่าง 

วันที่	 ๑๕-๒๓	 ธันวาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ผู้ประกอบการ	 

หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมแสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	๓,๔๙๙	 ราย	 

ยอดการจ�าหน่ายจ�านวน	๑,๐๔๔,๕๖๗,๕๒๑	บาท	งาน	“OTOP	Midyear	2013”	ระหว่างวันที่	๒๘	พฤษภาคม- 

๒	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดง 

และจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์จ�านวน	 ๑,๖๒๔	 กลุ ่ม	 ยอดการจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน	 

๗๒๒,๗๖๑,๗๐๔	 บาท	 เทศกาลอาหารหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 และผลไม้	 ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๑	 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	 เมืองทองธานี	 ระหว่างวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน–๔	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	 

จ�านวนผู ้เข ้าชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม	 ๑๑๖,๖๒๑	 คน	 ยอดจ�าหน่ายสินค้าภายในงาน	

๑๑๑,๔๒๑,๘๑๓	บาท	และงาน	OTOP	ภูมิภาค	ประจ�าปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๔	ภูมิภาค	๕	จังหวัด	(กระบี่	สุรินทร์	

กาญจนบุรี	 นครสวรรค์	 และอุดรธานี)	 ยอดการจ�าหน่ายรวมทั้งสิ้น	๒๓๑,๖๔๗,๓๒๕	บาท	 จัดงานศิลปาชีพ	 

ประทีปไทย	OTOP	ก้าวไกลด้วยพระบารม	ีครั้งที	่ ๒	ประจ�าปี	๒๕๕๖	ระหว่างวันที	่ ๑๐–๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	 

ณ	อาคารชาเลนเจอร์	 ๑–๓	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	 เมืองทองธานี	 มีผู้ผลิต	 ผู้ประกอบการ	 

มูลนิธิ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจ�าหน่ายสินค้า	 จ�านวน	๒,๑๒๐	บูธ	 มีผู ้เข้าชมงาน	๓๙๓,๒๗๒	 คน	 

มียอดจากการจ�าหน่ายสินค้า	รวมทั้งสิ้น	๘๒๐,๔๖๑,๑๐๕	บาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๔.๔ โครงการ ThailandMall.net โดยพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงค�าสั่งซื้อสินค้า

และบรกิารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน	และเวบ็ไซต์อืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าหนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภณัฑ์	ตัง้แต่ต้นน�า้ 

ถึงปลายน�้า	ตลอดจนการจัดหาวัตถุดิบ	ได้สะดวก	โดยคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน	๕	เดือน

   ๔.๔.๕ ด�าเนินธุรกิจโครงการร้านโอทอปชุมชนยิ้ม OTOP PLUS เพื่อจ�าหน่ายปัจจัย 

การผลิตเพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโครงการตลาดเครือข่ายร้านค้าชุมชนยิ้ม	 เป็นการสร้างตลาด 

โดยการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 ลดช่องว่างของภาคธุรกิจ 

ทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร	พร้อมทัง้สร้างตลาดทีจ่�าหน่ายปัจจยัการผลติ

ทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร

  ๔.๕ ส่งเสรมิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละโครงการส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์

ศิลปาชีพ	มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๔.๕.๑ สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาและฝึกอบรมราษฎร พร้อมสนับสนุน 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ	 อาทิ	 โครงการพัฒนาครูผู้สอนในมูลนิธิศิลปาชีพ	 โครงการภูฟ้า	 จังหวัดน่าน	 โครงการหลวง	

จังหวัดเชียงใหม่	 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	 จังหวัดเลย	และโครงการผ้าทอกะเหรี่ยง	 จังหวัดตากและจังหวัด

เชียงใหม่	ซึ่งมีราษฎรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจ�านวน	๑,๔๐๔	ราย	และอยู่ระหว่างการพัฒนาจ�านวน	๑๐๕	ราย

   ๔.๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของศูนย์ศิลปาชีพ

บางไทร โดยคดัเลอืกผลติภณัฑ์ทีเ่น้นการน�าเอาอตัลกัษณ์	วฒันธรรม	ภมูปัิญญาของไทยมาสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์	 

มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์แล้วจ�านวน	 	๒๗	ผลิตภัณฑ์	 มารับการตรวจสอบระดับความสามารถในเชิงพาณิชย์ 

ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	พร้อมทั้งจัดการอบรม	 สัมมนา	 ให้ความรู้พื้นฐานของการท�าธุรกิจ	 ตลอดจนคู่มือ 

การด�าเนินธุรกิจ	 อีกทั้งยังจัดท�าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น�าร่องเพื่อเป็นต้นแบบ 

การขยายผลต่อไป

   ๔.๕.๓ พฒันาผูป้ระกอบการเพือ่สร้างความเข้มแขง็แก่ธรุกจิชมุชนตามแนวพระราชด�าริ 

โดยรบัสมคัรและคดัเลอืกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมวชิาชพี	ส�าหรบัผูท้ีผ่่านหลกัสตูรอบรมวชิาชพี	จะได้เข้าร่วมกจิกรรม

ศกึษาดงูานเพือ่เป็นการเพิม่พนูศกัยภาพและความรูใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ	เป้าหมายจ�านวน	๒๕๔	ราย	และเกดิแผน 

ธุรกิจของผู้ประกอบการในการขอวงเงินตั้งตัวกับสถาบันการเงินจ�านวน	๒๐๑	แผน	ทั้งนี้	 ภายหลังจากสิ้นสุด 

การอบรมจะมกีารจดัประกวดแผนธรุกจิ	โดยมรีางวลัเป็นเงนิทนุเริม่ต้นในการด�าเนนิธรุกจิส�าหรบัผูป้ระกอบการใหม่
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๔.๕.๔ พัฒนาผู ้ประกอบการตามแนวพระราชด�าริ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 

ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ	 SMEs	ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน	และผู้ประกอบการด้านการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่	 เข้าร่วมโครงการ	 มีการให้ค�าปรึกษา	 ให้ความรู้	 และด�าเนินการออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	ด�าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตัวอย่างประจ�าจังหวัด

และท้องถิ่น	ตลอดจนจัดการประเมิน	ทดสอบและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 เพื่อเตรียมการ 

สู่มุมสินค้าสู่ตลาดอาเซียน	ตลอดจนจัดท�าและดูแลเว็บไซต์	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	SMEs	และผู้ประกอบการ

สินค้าชุมชน	เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

  ๔.๖ ส่งเสริมกิจการของผู ้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกไปอีก	 ๑	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	

มกราคม-๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	ดังนี้		

	 	 	 ๔.๖.๑	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร		 

(ฉบับที่	 ๕๕๑)	พ.ศ.	๒๕๕๕ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับเงินได้ที่มาจากการขายเครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อ

เครื่องจักรใหม่	แก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร		

(ฉบับที่	๕๖๑)	พ.ศ.	๒๕๕๖	

	 	 	 ๔.๖.๒	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและ 

ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	(ฉบับที่	๕๕๒)	พ.ศ.	๒๕๕๕	หักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๐  

ในปีแรกแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ 

และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	(ฉบับที่	๕๖๓)	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 	 ๔.๖.๓	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร		 

(ฉบบัที	่๕๕๓)	พ.ศ.	๒๕๕๕	หกัค่าใช้จ่ายได้ ๑.๕ เท่าของส่วนต่างค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเป็น	๓๐๐	บาทต่อวนั	

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร		(ฉบับที่	๕๖๒)	 

พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 	 ๔.๖.๔	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร		 

(ฉบับที่	 ๕๖๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	ปรับปรุงให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิไม่เกิน	 

๓๐๐,๐๐๐	บาทแรก	และก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท	 ให้คงจัดเก็บในอัตรา 

ร้อยละ	๑๕	ของก�าไรสุทธิ	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๔.๗ มาตรการบรรเทาผลกระทบผูป้ระกอบการ SMEs จากการปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่า	โครงการ

ค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ	 (Portfolio	Guarantee	Scheme:	PGS)	 ระยะที่	 ๕	 เพื่อช่วยเหลือ	SMEs	ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยเหลือ	SMEs	ที่มีศักยภาพ

และต้องการสนิเชือ่แต่ขาดหลกัประกนัให้มโีอกาสเข้าถงึสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ	โดยเป็นโครงการทีต่่อเนือ่งจาก	

PGS	ระยะที่	๔	วงเงินรวม	๓	ปี	 ไม่เกิน	๒๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	ในแต่ละ	Portfolio	มีระยะเวลาค�้าประกันไม่เกิน	 

๗	ปี	วงเงินสูงสุด	๔๐	ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน	ค่าธรรมเนียมร้อยละ	๑.๗๕	ต่อปีของวงเงินค�้าประกัน 

สินเชื่อ	ค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงิน	แบบปกติ	จบ	Portfolio	ไม่เกินร้อยละ	๑๘	แบบไม่มีหลักประกัน 

และหนี้ที่ไม ่ก ่อให้เกิดรายได้	 (Non-Porforming	 Loans:	 NPLs)	 จบ	 Portfolio	 ไม่เกินร ้อยละ	 ๑๔	 

ทั้งนี้	 เริ่มรับค�าขอวันที	่ ๑	มกราคม	๒๕๕๖	และสิ้นสุดรับค�าขอภายใน	๓	ปี	 โดยในแต่ละปีถือเป็น	๑	Portfolio	 

(รวมเป็น	๓	Portfolio)	ณ	วันที่	๓๐	 เมษายน	๒๕๕๖	มีผู้ประกอบการขอค�้าประกันทั้งสิ้นจ�านวน	๔,๒๔๓	ราย	 

คิดเป็นวงเงิน	๑๔,๖๖๖	ล้านบาท

  ๔.๘ มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

	 	 	 ๔.๘.๑	 ธนาคารออมสินจัดสรรเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๐.๐๑	 จ�านวน	๒๐,๐๐๐	 

ล้านบาท	และให้ธนาคารพาณิชย์สมทบปล่อยสินเชื่อในสัดส่วน	 ธนาคารออมสิน	 :	 ธนาคารพาณิชย์	 เท่ากับ	 

๕๐:๕๐	ท�าให้ปล่อยสินเชื่อรวมได	้๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	๓	ต่อปี	 ระยะเวลาโครงการ	 

๓	ปี	 วงเงินชดเชย	๒,๕๓๒	ล้านบาท	ณ	 วันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อ	 จ�านวน	 

๖,๔๒๖	ราย	วงเงิน	๓๓,๗๖๐.๙๖	ล้านบาท	(สิ้นสุดการยื่นขอสินเชื่อแล้ว)

	 	 	 ๔.๘.๒	 โครงการ	PGS	วงเงินค�้าประกันสินเชื่อรวม	๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	(คาดว่าจะมีการให้

สินเชื่อได้	๑๒๐,๐๐๐	ล้านบาท)	โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	จะค�้าประกันในวงเงิน

สงูสดุ	๓๐	ล้านบาทต่อรายต่อสถาบนัการเงนิ	หากสนิเชือ่เป็นทนุหมนุเวยีนอย่างเดยีวจะค�้าประกนัในวงเงนิสงูสดุ	

๕	ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน	โดยต้องเป็นสินเชื่อใหม่	ไม่น�าไปช�าระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้อัตรา

ค่าธรรมเนียมค�้าประกัน	ร้อยละ	๑.๗๕	ต่อปี	อายุการค�้าประกันโครงการ	๗	ปี	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	บสย.	

ค�้าประกันสินเชื่อจ�านวน	๖,๖๗๐	ราย	วงเงิน	๒๘,๐๗๕	ล้านบาท

  ๔.๙ มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีป่ระสบภยัพบิตัปีิ ๒๕๕๔	โดยธนาคารพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ส�าหรับ	SMEs	ที่ได้รับความเสียหาย	หรือได้รับผลกระทบจากเหต ุ

ภัยพิบัติ	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๔	จนถึงปัจจุบัน	 วงเงิน	๒,๐๐๐	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๖	 

ต่อปีตลอดอายุสัญญา	สิ้นสุดวันรับขอกู้ภายในวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๔	หรือเมื่อเต็มวงเงินสินเชื่อ	ณ	วันที่	๓๐	

พฤษภาคม	๒๕๕๖	อนุมัติสินเชื่อแล้วจ�านวน	๓,๖๖๔	ราย	วงเงิน	๑,๖๓๕	ล้านบาท	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๕.	เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

  ๕.๑ สร้างรายได้จาการท่องเที่ยว 

	 	 	 ในระหว่างเดอืนมกราคม-สงิหาคม	

๒๕๕๖	มีนักท่องเที่ยว	จ�านวน	๑๗,๔๓๗,๒๑๙	คน	 

ขยายตัวร้อยละ	 ๒๑.๔๑	 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่ผ ่านมา	 ซึ่งเป ็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ 

นักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค	 โดยเฉพาะภูมิภาค

เอเชียตะวันออกซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลัก 

ของไทย	 ส�าหรับตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด	 

๑๐	อนัดบัแรก	ประกอบด้วย	สาธารณรฐัประชาชนจนี	 

มาเลเซีย	ญี่ปุ่น	สหพันธรัฐรัสเซีย	สาธารณรัฐเกาหลี	 

สาธารณรัฐอินเดีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	เครอืรฐัออสเตรเลยี	สหราชอาณาจกัร	

และสาธารณรัฐสิงคโปร์	ตามล�าดับ	ก่อให้เกิดรายได้ 

ด้านการท่องเที่ยว	จ�านวน	๗๕๔,๕๘๔.๕๙	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 ๒๐.๓๔	 จากช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปีที่ผ่านมา

จจํานวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติรวม 

17,4๓7,219 คน 

เพิ่มขึ้น 21.41%

  ๕.๒ พัฒนาการท่องเที่ยว	ดังนี้

   ๕.๒.๑ ยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

    ๕.๒.๑.๑ พัฒนา ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	 จัดท�าป้ายบอกทาง

เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

    ๕.๒.๑.๒ พฒันามาตรฐานทีพ่กัเพือ่การท่องเทีย่วโดยจดักจิกรรมการฝึกอบรม

หลกัสตูร “บรกิารอย่างไรให้ได้ใจลกูค้า” เพือ่พฒันาขดีความสามารถด้านการให้บรกิารทีพ่กั	รวมทัง้ด�าเนนิการ 

ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ให้มกีารบรหิาร

จัดการที่ดีมีมาตรฐานในระดับสากล
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๕.๒.๑.๓ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประชุมและสัมมนาเพื่อบูรณาการประสานงานจากภาคีด้าน 

การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซียน	 ๙	 ประเทศ	 เพื่อจัดท�าแนวทางพัฒนาศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการของไทย	จดัสมัมนาแนวทางการพฒันาธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ของไทยเพือ่เตรยีมความพร้อม 

เข้าสู ่	 AEC	 สัมมนาเรื่องเรียนรู ้	 สร้างโอกาสสู่	 AEC	 2015	 สัมมนาสร้างเครือข่ายและให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	 พ.ศ.	๒๕๕๑	 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดประกวด

มัคคุเทศก์อาเซียนในปี	๒๕๕๘	นอกจากนี้	 จัดท�าประชาพิจารณ์เพื่อจัดท�าแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่

ท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น	และก�าหนดให้ประกาศเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

   ๕.๒.๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนี้

    ๕.๒.๒.๑ จัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ 

ในต่างประเทศ เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูด้านอตุสาหกรรมภาพยนตร์และเชญิชวนกลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	 

ผู้สร้าง	ผู้ผลิตภาพยนตร์	และบุคคลผู้สนใจเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย

    ๕.๒.๒.๒ ประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทยและ

บริการที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ เพื่อชักชวนให้คณะถ่ายท�าชาวต่างประเทศเกิดความสนใจ 

ในการเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์และใช้บริการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

    ๕.๒.๒.๓ จัดท�าหนังสือภาพสื่อผสม Locations e-Book	เฉพาะภาพทางอากาศ

และภาพใต้น�้าของประเทศไทยเป็นเครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมในการให้บริการและอ�านวยความสะดวก 

เกี่ยวกับภาพที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญด้านสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ของประเทศไทย	 ให้ได้รับความสนใจและ

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	เพื่อส่งเสริมสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ของประเทศไทย	

    ๕.๒.๒.๔ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนา ตามระเบียบสมาคม 

คณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	(Association	of	Film	Commissioners	International:	AFCI)	ณ	ต่างประเทศ	

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศสมาชิก

    ๕.๒.๒.๕ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศ

ในประเทศไทย จ�านวน	๔	ภาษา	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาต ิ

ที่จะเข้าถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๕.๒.๒.๖ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการอนุญาตถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศ

ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕	และเอกสารราชการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการจัดเก็บหลักฐานในการอนุญาตและไม่อนุญาตการถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

    ๕.๒.๒.๗ พัฒนาข้อมูลหนังสือ Filming in Thailand Guide Book	 ให้เป็นไป 

ตามกฎ	ระเบยีบ	ปัจจบุนักลุม่เป้าหมายได้ทราบขัน้ตอนการขออนญุาตถ่ายท�า	และกฎระเบยีบต่าง	ๆ 	รวมถงึข้อมลู 

ที่ทันสมัย	และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายท�าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

   ๕.๒.๓ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings Incentives Conventions and Exhibition: 

MICE) โดย

    ๕.๒.๓.๑ เสรมิสร้างและน�าเสนอสิง่ทีด่งึดดูการเดนิทางทีม่กี�าลงัซือ้สงู	โดยจดั

กจิกรรมเพือ่น�าเสนอสนิค้าและการบรกิารด้านไมซ์	และสนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมการประชมุ 

ในระดับ	High	 End	 โดยใช้แนวคิด	 Luxury	Meeting	 &	 Incentives	 เพื่อเปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ 

การบริการชั้นเยี่ยมต่อนักเดินทางที่มีก�าลังซื้อสูง	ภายใต้โครงการ	Connections	Plus	(Fam	Trip)	

    ๕.๒.๓.๒ สนับสนุนเมืองต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการสนับสนุน MICE โดยจัด

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประชุมสัมมนาในเมืองต่าง	ๆ	ภายใต้โครงการต่าง	ๆ	ได้แก่	(๑)	โครงการประชุม

พัฒนาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างศักยภาพไมซ์	 (๒)	 โครงการส่งเสริม	D-MICE	 ร่วมกับภาคี 

สายการบินภายในประเทศจ�านวน	๔	 สายการบิน	 (การบินไทย	 บางกอกแอร์เวย์	 นกแอร์	 และแอร์เอเชีย)	 

(๓)	โครงการสร้างการรบัรูส้นิค้าและบรกิาร	(Fam	Trip)	(๔)	โครงการสนบัสนนุงานแสดงสนิค้าใหม่	ๆ 	(๕)	โครงการ

ยกระดบังานแสดงสนิค้า	(๖)	โครงการกระจายงานแสดงสนิค้าส�าคญัสูภ่มูภิาค	และ	(๗)	โครงการจดัท�ายทุธศาสตร์

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ	MICE	City:	เชียงใหม่	

   ๕.๒.๔ ส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามพนัธกรณแีละความร่วมมอืระหว่างประเทศในกรอบ

อาเซียนด้านการท่องเที่ยว	 ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ประเทศสมาชิกอาเซียน	ภายใต้โครงการจัดแถลงข่าว	Phuket	Big	Bike:	ASEAN	Ride	together	และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ	Workshop	on	ASEAN	Big	Bike:	Connecting	Our	Region	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน 

การด�าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนด้านการท่องเที่ยว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๕.๒.๕ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ ์

ในเชิงให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว	 รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยว 

แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	 ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันแก ่

นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 โดยส�านักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

ได้ด�าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย	 เช่น	 การจัดท�าแผ่นประชาสัมพันธ์	๘	ภาษา	 ได้แก่	 ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	

ภาษาจีน	 ภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาเกาหลี	 ภาษาสเปน	ภาษาเยอรมัน	 และภาษารัสเซีย	 จัดท�าของรางวัลส�าหรับ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการโดยการจัดแถลงข่าว	 จัดท�าสปอตผ่านสื่อวิทย ุ

และโทรทัศน์	 และจัดรถแห่ในพื้นที่	 การจัดกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	๙	จังหวัด	 ได้แก่	 ตลาดนัด 

สวนจตุจักร	 และถนนสุขุมวิท	 บริเวณซอยนานา	 ถนนคนเดินประตูท่าแพ	พัทยา	 บริเวณ	Walking	 Street	 

หาดป่าตอง	อ่าวนาง	เขาหลัก	หาดใหญ่	และท่าเรือปากบารา	และจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการพร้อมภาพถ่าย

และวีดิทัศน์ในรูปแบบดีวีดี

  ๕.๓ กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว	 โดยการจัดท�ารายการท่องเที่ยวเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 

อาทิ	 เส้นทางไหว้พระใน	๑๙	จังหวัด	 เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายคลาสสิก	 เส้นทางท่องเที่ยวกิน	 เที่ยว	 ช้อป	 

OTOP	 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว	 อาทิ	 จัดงาน	 7	Greens	 Fair:	 

หลงรักเมืองไทย	 เที่ยวหัวใจสี เขียว	 กิจกรรมเรียนรู ้ วิถีชีวิต 	 คาราวานป ั ่นฝ ้ายสาวไหม	 กิจกรรม	 

“ขี่เสือไปเลี้ยงช้าง”	 และกิจกรรม	 Gang	 Go	 Green	 รวมก๊วนเที่ยวไทย	 หัวใจสีเขียว	 นอกจากนี้ยังจัด 

และสนับสนุนงานกิจกรรมเทศกาล	งานประเพณี	และกิจกรรมพิเศษอื่น	ๆ 	อาทิ	ร่วมงานสีสันแห่งสายน�้ามหกรรม

ลอยกระทง	 งาน	Count	Down	2013	 งานเทศกาลตรุษจีน	 งานเทศกาลแห่งความรัก	 งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า 

มหาสงกรานต์	 ปี	 ๒๕๕๖	สนับสนุนงานเทศกาลประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิภาค	 อาทิ	 เทศกาลเที่ยวพิมาย	 

และงานช้างสุรินทร์	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและบันเทิงระดับนานาชาติ	 อาทิ	 การแข่งขันวอลเลย์บอล 

ชายหาด	การแข่งขันเรือใบ	การแข่งขันเจ็ทสกีระดับนานาชาติ	เทศกาลหุ่นนานาชาติ	จัดกิจกรรม	“ททท.	พาน้อง 

ชมวัง	 ฟังเสียงคลื่น”	 และจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อยอด	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย	

  ๕.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ	 โดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย	ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อโทรทัศน์	 

สื่อวิทยุ	 สื่อกลางแจ้ง	 และสื่อดิจิตอล	 การจัดกิจกรรมเพื่อตอกย�้าภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้โดดเด่น 

แตกต่างจากประเทศคูแ่ข่งในการส่งประสบการณ์สูน่กัท่องเทีย่วผ่านการเดนิทางท่องเทีย่ว	ควบคูก่บัการยกระดบั

ประเทศไทยสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	จัดกิจกรรม	Agent	&	Media	Fam	Trip	

และร่วมกับเครือข่าย/พันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย	 รวมทั้งสร้างกระแสความนิยมประเทศไทยผ่าน 

การจัดกิจกรรมการตลาดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	นอกจากนี้	 ยังจัดและสนับสนุนงานส่งเสริม 

การขายตลาดในประเทศ	 เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยได้แสวงหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งในภูมิภาคและต่างภูมิภาค	และส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้วิชาการตลาดท่องเที่ยว

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๕.๔.๑ ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย

    ๕.๔.๑.๑ น�าเสนอความเป็นไทยเพื่อตอกย�้าภาพลักษณ์ประเทศไทย โดย 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรางวัลต่าง	 ๆ	 ที่ประเทศไทยได้รับ	 เช่น	 Best	Country	 และ	Best	Wedding	 

Destination	(World)	จากนิตยสาร	Travel	&	Leisure	India	&	South	Asia	Edition	และรางวัล	Thailands	Island	

Best	in	Asia:	TripAdvisor	Travelers’	Chocie	Awards	จาก	TripAdvisor	เป็นต้น	รวมถึงจัดกิจกรรม	Thailand	 

Academy	 ที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด	Marketing	 เพื่อน�าเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวไทย 

ที่ทรงคุณค่าควบคู่กับมูลค่า	 (Value	 for	Money)	 ตลอดจนจัดงาน	 Thai	 Fest	 ร่วมกับสถานทูตไทยในญี่ปุ่น 

เพื่อเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง	 งานหัตถกรรมการแสดงและดนตรีไทย	 และสืบสานความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทยและญี่ปุ่น	๑๒๕	ปี

    ๕.๔.๑.๒ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง โดยเน้น 

การเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทน�าเที่ยวของประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง	 ในงาน	ARABIAN	Travel	Market	

(ATM)	2013	ณ	กรุงดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	รวมถึงการเปิดเวทีการเจรจาธุรกิจระดับประเทศในประเทศไทย

ส�าหรบัผูป้ระกอบการจากทัว่โลก	โดยการจดังาน	Thailand	Travel	Mart	Plus	Amazing	Gateway	to	the	Greater	

Mekong	Subregion	(TTM)	2013	

    ๕.๔.๑.๓ จดักจิกรรมเพือ่สนองตอบความต้องการของนกัท่องเทีย่วตามความ

สนใจพิเศษ โดยเน้นกลุ่มกอล์ฟ	กลุ่มฮันนีมูน/แต่งงาน	กลุ่มสุขภาพ	และกลุ่ม	Ecotourism	ผ่านการจัดกิจกรรม

การประชาสมัพนัธ์และโฆษณาเพือ่ให้เกดิภาพลกัษณ์	Honeymooning	in	Thailand	ทัง้ทีพ่กั	แหล่งท่องเทีย่วและ

การบริการกลุ่มฮันนีมูนในตลาดอเมริกา	 รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขัน	และส�ารวจความพร้อมของสนามกอล์ฟ	

และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกอลฟ์	โดยมุ่งเน้นตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	และสาธารณรัฐอินเดีย

   ๕.๔.๒ ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย

    ๕.๔.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	 โดยการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์เคมเปญ	“เทีย่วหวัใจใหม่	เมอืงไทยยัง่ยนื”	อย่างต่อเนือ่ง	ผ่านโครงการหลงรกัประเทศไทย	เผยแพร่

ผ่านการสื่อสารต่าง	ๆ 	ทั้งสื่อโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อวิทยุ	สื่อกลางแจ้ง	และสื่อออนไลน์	เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว

ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความรู้สึกหวงแหน	และรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม

ตลอดไป	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๕.๔.๒.๒ กระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมตลาดร่วมกับ

พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัดกิจกรรมเทศกาล	 งานประเพณี	 และกิจกรรมอื่น	 ๆ	 เพื่อกระตุ้น 

การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	 ได้แก่	 (๑)	 จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย	ปี	๒๕๕๖	 เพื่อน�าเสนอความ

สวยงามและน่าสนใจของทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยทุกภาค	การแสดงศิลปวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และ

เสนอขายสนิค้าทางการท่องเทีย่ว	(๒)	จดังานเทีย่ววนัธรรมดาทีไ่ม่ธรรมดา	(๓)	จดังานเทศกาลเทีย่วอสีาน	๒๕๕๖	 

(Amazing	I-San	Fair	2013)	โดยการน�าเสนอการแสดงทางด้านประเพณี	วัฒนธรรม	รวมถึงการสาธิตงานฝีมือ	 

เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวอสีาน	รวมถงึประเพณวีฒันธรรมทีไ่ม่เคยเหน็	และ	(๔)	จดังานเทศกาลเทีย่วไทย	๕	ภาค	ปี	๒๕๕๖	

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเจรจาธุรกิจ	ตลอดจนสนับสนุนการจัดงานภาคเอกชน	อาทิ	งานเที่ยวทั่วไทย	

ไปทั่วโลก	งานไทยเที่ยวไทย	และงานมหกรรมแสดงสินค้า	๘๐	ปี

   ๕.๔.๓ สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการตลาด	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน 

การพฒันาด้านการตลาดท่องเทีย่วของไทยให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยได้มกีารศกึษาการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร

อจัฉรยิะการตลาดท่องเทีย่ว	(Marketing	Intelligence	Center	Establishment)	การส�ารวจข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึกเพื่อส�ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	และการส�ารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยเพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมือง	กระแสความนิยม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ลลูกจ้างทั่วประเทศได้รับอัตรา

ค่าจ้างขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 

๓00 บาท ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2๕๕๖

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญล�าดับสูงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน	 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

ในการด�าเนินการ	เพื่อให้แรงงานมีรายได้ที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑.	แรงงานมีรายได้	๓๐๐	บาทต่อวัน	ดังนี้

มาตรา ๘๔ (๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยท�างานมีงานท�า คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ 
แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม  
รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ท�างานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ 
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  ๑.๑ ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็น  

๓๐๐ บาททั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 

๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 รับทราบประกาศ 

คณะกรรมการค ่าจ ้างเรื่องอัตราค ่าจ ้างขั้นต�่า	 

(ฉบับที่	 ๗)	 ลงวันที่	 ๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๕	ที่ให้ปรับ 

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าใน	๗๐	จังหวัดที่เหลือเป็นวันละ	 

๓๐๐	บาททั่วประเทศ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	

๑	 มกราคม	๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	และได้ลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 ฉบับประกาศและงานทั่วไป	

เล่ม	๑๒๙	ตอนพิเศษ	๑๘๓	ง	วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	

๒๕๕๕	

  ๑.๒ มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 เมื่อวันที่	 ๘	มกราคม	 

๒๕๕๖	 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการ 

การบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�า่และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก	(Small	and	Medium	Enterprise:	SMEs)	จ�านวน	๑๕	มาตรการ	ได้แก่

   ๑.๒.๑ โครงการสนิเชือ่เพือ่ส่งเสรมิการจ้างงาน เพือ่ให้สถานประกอบกจิการทีข่ึน้ทะเบยีน

กบัส�านกังานประกนัสงัคมกูเ้งนิกบัธนาคารทีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่น�าไปเป็นทนุหมนุเวยีนและเสรมิสร้างสภาพคล่อง 

ในกิจการ	 รวมทั้งเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและท�าให้ผู้ประกอบกิจการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน	

โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน	๕๐	คน	 วงเงินกู้ไม่เกิน	๒	 ล้านบาท	สถานประกอบกิจการตั้งแต่	 

๕๑–๒๐๐	คน	วงเงินกู้ไม่เกิน	๔	ล้านบาท	และสถานประกอบกิจการ	๒๐๐	คนขึ้นไป	วงเงินกู้ไม่เกิน	๘	ล้านบาท		

ซึ่งในปี	๒๕๕๖	มีธนาคารเข้าร่วมโครงการ	๓	ธนาคาร	 ได้แก	่ ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 ธนาคาร 

แลนด์	แอนด์	เฮาส์	เพื่อรายย่อย	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๒.๒ ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฝ่ายละร้อยละ	๑	จากร้อยละ	๕	คงเหลือ

ฝ่ายละร้อยละ	๔	โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม	๑๓๐	ตอนที่	๒๐	ก	วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๖	ให้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่	 ๑	มกราคม	๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	ณ	 เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖	มีสถานประกอบกิจการและผู้ประกันตน	 

(มาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๙)	ได้รับการลดอัตราเงินสมทบ	๔๑๔,๖๖๖	แห่ง/ผู้ประกันตน	๑๐,๗๒๐,๔๒๐	ราย

   ๑.๒.๓ น�าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า โดยแบ่งการอบรมเป็น	๓	ประเภท	ได้แก่	

การฝึกเตรียมเข้าท�างาน		การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน	และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ	โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	

๔,๑๕๓,๕๖๓	คน	สถานประกอบการ	๒๘,๗๘๘	แห่ง

   ๑.๒.๔ ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ เพื่อใช้ 

ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 โดยได้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา 

ฝีมือแรงงานเป็นร้อยละ	๐.๑	ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖–๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	ตามประกาศคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	เรื่อง	ก�าหนดวงเงินกู้ยืมและการช�าระคืนกองทุนฯ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๖	

   ๑.๒.๕ มาตรการสนิเชือ่เพือ่พฒันาผลติภาพการผลติ (Productivity Improvement Loan) 

ประกอบด้วยสนิเชือ่เพือ่พฒันาเครือ่งจกัร	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	SMEs	ขนาดย่อมในภาคการผลติทีม่โีรงงาน 

ที่ประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	 ในการซื้อและการปรับปรุงเครื่องจักร	และ 

สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน	เพื่อช่วยเหลือ	SMEs	ขนาดย่อมในทุกภาคธุรกิจในการน�าไปลงทุน	ขยาย	

ปรับปรุง	หรือพัฒนากิจการด้านต่าง	ๆ	

   ๑.๒.๖ ค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่	๕	 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	SMEs	ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึง

สินเชื่อจากสถาบันการเงิน	ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องเนื่องจาก	PGS	ระยะที่	๔	โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม	จะค�้าประกันสินเชื่อ	SMEs	ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ	หรือไม่มีหลักประกัน

   ๑.๒.๗ ค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ PGS ส�าหรบัผูป้ระกอบการใหม่	(PGS	New/Start–up)		 

โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะค�้าประกันสินเชื่อ	 SMEs	 ในกรณีที่เป็นกิจการใหม่ไม่เกิน	 

๓	 ปี	 แต่หลักประกันไม่เพียงพอหรือไม่มีหลักประกัน	 เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู ้จากระบบสถาบัน 

การเงินมากขึ้น

   ๑.๒.๘ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖	 	 และปรับช่วงก�าไร

สุทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	ที่มีทุนช�าระแล้วไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และมีรายได้

จากการขายสินค้าไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท	จากเดิมก�าไรสุทธิ	๑๕๐,๐๐๐	บาทแรก	เป็น	๓๐๐,๐๐๐	บาทแรก	ขณะนี้	 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๒.๙ การน�าส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในปี ๒๕๕๕  

เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าวันละ	๓๐๐	บาท	มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนช�าระภาษีในปี	๒๕๕๖	 ร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

   ๑.๒.๑๐ การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล กรณกีารปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตในปี	 ๒๕๕๖	 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

   ๑.๒.๑๑ การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการหกัค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรพัย์สนิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

   ๑.๒.๑๒  การลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บส�าหรับโรงแรม/ที่พักแรม	 โดย 

กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	 ได้เสนอร่างกฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม	พ.ศ.	 ....			

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว	 เมื่อวันที่	 

๑๐	มีนาคม	๒๕๕๖	 โดยมีสาระส�าคัญคือ	 ให้ลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมลงร้อยละ	๕๐	จากที่เก็บ	 

๘๐	บาทต่อห้องพกัต่อปี	เหลอื	๔๐	บาทต่อห้องพกัต่อปี	เป็นระยะเวลา	๓	ปี	นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป		ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย

   ๑.๒.๑๓  การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ โดย 

การปรับเพิ่มค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	

   ๑.๒.๑๔ การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจ�าหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ  

ภายใต้โครงการ	 “ธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน”	 เพื่อน�าสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจ�าหน่ายในแหล่งชุมชนและ

สถานประกอบการ	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๒.๑๕ การจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ	 โดย

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะและปลูกฝังคุณลักษณะ	ทัศนคติที่ดีในการท�างาน	มีแรงงานได้รับการส่งเสริมจ�านวน	

๒๑๖,๐๘๘	คน	 รวมทั้งจัดท�า	 “โครงการลดความสูญเสียในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”	 เพื่อให้มี 

การปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพแรงงานร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการบริการและการผลิตอย่างเป็นระบบ 

ในสถานประกอบกิจการ

  ๑.๓ ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส�าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากชั่วโมงละ  

๓๐ บาท เป็นชั่วโมงละ ๔๐ บาท	โดยได้มีการออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง	เรื่อง	อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

ส�าหรับนักเรียน	นิสิต	และนักศึกษา	 (ฉบับที่	๒)	ประกาศ	ณ	วันที่	 ๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๕	 เพื่อเป็นข้อแนะน�าให้ 

สถานประกอบการใช้ในการจ่ายค่าจ้างให้กบันกัเรยีน	นสิติ	และนกัศกึษา	ตัง้แต่วนัที	่๑	มกราคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

  ๑.๔ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๐๐ บาท 

โดย

   ๑.๔.๑ สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้ ภายใต้โครงการศูนย์ตรีเทพ 

เพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้อย่างครบวงจร	 โครงการนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ	 โครงการเพิ่ม

อาชีพเพิ่มรายได้	 โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน	 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ	 

มีผู้ได้รับบริการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	จ�านวน	๘๔,๖๙๔	คน	(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)	

   ๑.๔.๒ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๐๐ บาท	โดย

ด�าเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง	 รณรงค์	 ส่งเสริม	 เฝ้าระวังและติดตามให้แรงงาน 

มีรายได้เพิ่มขึ้น	 และส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นเงินเพื่อการด�ารงชีพ	 มีแรงงานจ�านวน	๕๗๙,๙๔๙	คน	 ได้รับ 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ	๓๐๐	บาท	ตลอดจนได้ด�าเนินการอบรม 

ให้ความรู้เรื่องนโยบาย	๓๐๐	บาท	แก่นายจ้าง	ลูกจ้าง	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑๓,๐๔๙	คน	(ข้อมูล	ณ	เดือน

สิงหาคม	๒๕๕๖)

   ๑.๔.๓ จัดตั้ง “ศูนย์สนับสนุน

ผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต�่า  

กระทรวงแรงงาน”	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ทกุจงัหวดั	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการบรูณาการภารกจิ

ในการอ�านวยการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ	

SMEs	ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐบาล	

และเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

และเป็นเอกภาพ	 โดยเป็นการด�าเนินงานที่เชื่อมโยง 

การท�างานกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจาก 

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	ปี	๒๕๕๖	 รแรงงาน ๕79,949 คน 

ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิให้มีรายได้ไม่น้อยกว่า

วันละ ๓00 บาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๔.๔ โครงการแรงงานสญัจร  

สนับสนุนค ่าจ ้างขั้นต�่า ๓๐๐ บาท 	 จ�านวน	 

๑๘	จังหวัด	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กับ 

ผู้ประกอบการ	 SMEs	 เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 

๓๐๐	 บาท	 สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มี

ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ	 เพื่อยกระดับและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

   ๑.๔.๕ จัดตั้ง “ศูนย์โปร่งใส 

กระทรวงแรงงาน” และ “ศูนย์โปร่งใสกระทรวง 

แรงงานประจ�าจังหวัด” จ�านวน	 ๗๖	 จังหวัด	 

เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้ค�าปรึกษากรณีค่าจ้าง	๓๐๐	บาท	กรณีแรงงานต่างด้าว	 กรณีหลอกลวง 

ประชาชนเพื่อไปท�างานต่างประเทศ	 รวมถึงการให้ค�าปรึกษาด้านแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพื่อยกระดับรายได้และการมีงานท�า	 มีผู ้มาใช้บริการผ่านศูนย์ดังกล่าวแล้วจ�านวน	๒,๔๕๗	 ราย	 (ข้อมูล	 

ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)

   ๑.๔.๖ จัดท�าโครงการกระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ	 โดยบูรณาการการให้บริการ

ด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	 ซึ่งให้บริการเคลื่อนที่ตามห้างสรรพสินค้า	 สถานที่สาธารณะ	 และ 

แหล่งชุมชนทั่วประเทศ	ในวันศุกร์	เสาร์	และอาทิตย์แรกของทุกเดือน	มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น	๗๓,๘๖๑	คน

  ๑.๕ จัดท�าโครงการการศึกษาวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับอัตรา 

ค่าจ้างขั้นต�่า	เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานวิเคราะห์รายได้	และรายจ่ายที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	รวมถึงรับทราบ 

ผลกระทบของนายจ้างและลูกจ้างจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นอัตราเดียวกันเป็นวันละ	๓๐๐	บาท 

ทัว่ประเทศ	และน�าข้อเสนอแนะจากนายจ้างและลกูจ้างเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพือ่น�าไปเป็นข้อมลูประกอบ

การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในปีต่อไป	อีกทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน 

ของสถานประกอบการ	 โดยได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว	 อยู่ระหว่างน�าเสนอ 

ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการค่าจ้าง

 ๒.	เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ	สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง	โดย

  ๒.๑ การบริการจัดหางาน	 	 โดยการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เช่น	การบริการจัดหางาน	ณ	ส�านักงาน

จัดหางาน	กิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่/ย่อย	การส่งเสริมการมีงานท�าแก่ประชากรกลุ่มพิเศษ	 ได้แก่	 ผู้พ้นโทษ	

นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้พิการ	 และผู้สูงอายุ	 การจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ	 และการพัฒนา 

ศักยภาพแรงงานไทยเพื่อไปท�างานต่างประเทศให้กับแรงงานที่ต้องการท�างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 

มีผู ้เข้ารับบริการจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑,๐๒๓,๓๑๔	 คน	 เป็นการให้บริการจัดหางานในประเทศ	๙๐๑,๐๐๙	 คน	 

และการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	๑๒๒,๓๐๕	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

การให้บริการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา	:	กระทรวงแรงงาน	
	 ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖

 โครงการ ผลการดําเนินงาน (คน)

 การให้บริการจัดหางานในประเทศ      ๙๐๑,๐๐๙

	 (๑)	 โครงการบริการจัดหางาน	ณ	ส�านักงานจัดหางาน	 	 	 	๖๓๕.๙๙๓	

	 (๒)	 โครงการจัดหางานเชิงรุก	 	 	 	 	 	๒๒๘,๑๕๓

	 (๓)	 โครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด	๒๔	ชั่วโมง	 	 	 ๑๗,๔๖๑

	 (๔)	 โครงการส่งเสริมการมีงานท�าแก่ประชากรกลุ่มพิเศษ		 	 	 	 ๑๙,๔๐๒

	 	 ได้แก่	ผู้พ้นโทษ	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้พิการ	และผู้สูงอายุ	 	 	 	

 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ      ๑๒๒,๓๐๕

	 (๑)	 พิจารณาค�าขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�างาน/ฝึกงานต่างประเทศ	 	 ๔๖,๐๕๘	

	 (๒)	 จัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ	 	 	 	 ๑๓,๙๐๙	

	 (๓)	 รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ	 	 	 ๖๒.๓๓๘	

   รวมทั้งสิ้น   ๑,๐๒๓,๓๑๔

  ๒.๒ ยกระดับงานบริการจัดหางาน 

โดยจัดท�าต�าแหน่งงานที่มีคุณค่าสิบอันดับแรก 

ของเขต/จังหวัด	 และด�าเนินการสรรหาคัดเลือก	 

พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือให้กับคนหางานก่อนที่นายจ้าง 

รบับรรจเุข้าท�างานและตดิตามผลภายหลงัการพฒันา 

ฝีมือ	 โดยด�าเนินการโครงการความร่วมมือสรรหา 

บุคลากรเพื่อการท�างานที่มีคุณค่า	 (Decent	Work)	

และได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ในการจ้างต�าแหน่งงานว่างที่มีคุณค่า	 จ�านวน	

๒,๔๔๐	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ได้ด�าเนินการฝึกอบรม 

เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสให้กับแรงงานได้มีอาชีพใหม ่

ตามความถนัด	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ท�างานอยู่แล้วหรือผู้ว่างงานได้พัฒนาตนเอง	 มีผู้เข้ารับ 

การอบรมจ�านวน	๔๘๓	คน	และมีผู้จบการฝึกแล้ว	๔๖๘	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๓.	ส่งเสริมให้ผู ้ต ้องการมีงานท�า 

ในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	โดยการ

พฒันาระบบข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานให้สามารถ

เชื่อมโยงได้ทุกพื้นที่	 เพื่อให้แรงงานทุกระดับ	รวมทั้ง

ผูต้้องการมงีานท�าและสถานประกอบกจิการสามารถ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานได้อย่าง 

ทัว่ถงึและสอดคล้องกบัความต้องการ	โดยด�าเนนิการ	 

ดังนี้

  ๓.๑ จัดท�า “ศูนย ์ข ้อมูลแรงงาน 

แห่งชาต”ิ และ “ระบบเตอืนภยัด้านแรงงาน”  โดย

เชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานของหน่วยงานภายใน

สังกัดกระทรวงแรงงาน	 และหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องไปสู่การบูรณาการข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

มากขึน้	เพือ่น�าเสนอข้อมลูด้านเศรษฐกจิและแรงงาน 

ในหลายมิติในเชิงการวิเคราะห์และเชิงพื้นที่	 ส�าหรับใช้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานที่สามารถรองรับ 

เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ด้านแรงงาน	 และรองรับการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานที่จะเกิดขึ้นในปี	 ๒๕๕๘	 ตลอดจน 

การมีข้อมูลที่สามารถใช้เตือนภัยด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	๒๓	ระบบ	

  ๓.๒ พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	โดยพัฒนาอาสาสมัคร 

แรงงานเพือ่เป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านแรงงานให้กบัประชาชนในพืน้ทีป้่องกนั 

การหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน	 รวมทั้งการประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่ม ี

ความต้องการ/มปัีญหาด้านแรงงานกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน	ปัจจบุนัมีอาสาสมคัรแรงงานจ�านวน	

๗,๒๕๕	คน	ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจ�านวน	๒๓๓,๔๘๔	คน	(ข้อมูล	

ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๓ โครงการจ้างงานเร่งด่วนและ

พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านอาชีพ	 เป็นการช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงาน

ทีถ่กูเลกิจ้าง	ว่างงาน	ขาดรายได้ในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั

ธรรมชาตแิละวกิฤตเศรษฐกจิ	ด้วยการจ้างให้ท�างาน

สาธารณประโยชน์เพื่อให้มีรายได้ในการด�ารงชีพแก่

ตนเองและครอบครวัเป็นการชัว่คราว	และฝึกพฒันา

ทักษะในสาขาอาชีพต่าง	 ๆ	 จ�านวน	๔๘,๗๕๘	คน	

(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)

  ๓.๔ ส่งเสริมการมีงานท�า	 โดยการ

ให้บริการแนะแนวอาชีพส�าหรับประชาชนทุกกลุ่ม	

เช่น	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	

ประชาชนทั่วไป	ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ	 เด็กและ

เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

ทหารกองประจ�าการที่จะปลดประจ�าการ	คนพิการ	

และผู ้ดูแลคนพิการ	 	 ส่งผลให้แรงงานมีโอกาส 

และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ	 จ�านวน	

๑,๔๓๐,๗๙๐	 คน	 นอกจากนี้ 	 มีการให้บริการ 

ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	 โดยจัดท�าข่าวสาร 

ตลาดแรงงานออกเผยแพร่	 จัดท�าทะเบียนก�าลัง 

แรงงานนักเรียน	 นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา	 

ขยายเครือข ่ายการให ้บริการข ้อมูลข ่าวสาร 

ตลาดแรงงานสู่ต�าบล/หมู่บ้าน	ส�ารวจความต้องการ

แรงงานและการเข้า-ออกงาน	มีผู้ได้รับบริการข้อมูล 

ข่าวสารตลาดแรงงาน	 จ�านวน	๗,๖๕๕,๖๘๗	คน	

(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)	

รแรงงาน 1,4๓0,790 คน 

มีโอกาสและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๕ คุ้มครองคนหางาน โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานเพื่อป้องกันการหลอกลวง 

ไปท�างานต่างประเทศ	สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท�างานต่างประเทศ	

ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ปัจจุบันได้ด�าเนินการให้ความคุ้มครองและ

ป้องกนัคนหางานไมใ่ห้ถกูหลอกลวงแลว้	จ�านวน	๑,๐๑๐,๖๔๔	คน	นอกจากนี้	ได้ด�าเนินการตรวจสอบส�านกังาน

จัดหางาน/บริษัทจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ	จ�านวน	๕๗๘	ราย	และลงโทษทางทะเบียนโดยพักใช้/เพิกถอน

ใบอนุญาตของบริษัทที่จัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศ	จ�านวน	๖	บริษัท	(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)

  ๓.๖ ลดค่าบรกิารการไปท�างานต่างประเทศ (ค่าหวัควิ) และส่งเสรมิการไปท�างานต่างประเทศ 

มีการด�าเนินงานในหลายรูปแบบที่สามารถแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานที่ไปท�างานต่างประเทศ	

อาทิ	 (๑)	 การท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปท�างานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้าง 

แรงงานต่างชาติ	 (Employment	 Permit	 System	 for	 Foreign	Workers:	 EPS)	 หรือการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐ	 

(๒)	 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	 (International	 

Organization	 for	Migration:	 IOM)	ภายใต้โครงการ	 “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล	 เพื่อการจัดหางาน	 (TIC)”	 

(๓)	 ร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์	 องค์กรพัฒนาแรงงานระดับ 

นานาชาติ	 ประเทศญี่ปุ ่น	 (Public	 Interest	 Foundation,	 International	 Manpower	 Development	 

Organization,	Japan:	IM	Japan)	ในการจดัส่งผูฝึ้กงานไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น่	และ	(๔)	จดัส่งแรงงานไทย

ไปท�างานในต่างประเทศโดยรฐั	(แบบไม่ม	ีMOU)	เช่น	ญีปุ่น่	มาเลเชยี	สาธารณรฐัสงิคโปร์	สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้	

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	และมาเก๊า	

	 	 	 นอกจากนี้	 มีการจัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปท�างานต่างประเทศ	 (Thailand	Overseas	

Employment	Administration:	 TOEA)	 ในส่วนภูมิภาค	จ�านวน	๑๐	ศูนย์	 ได้แก่	 จังหวัดบุรีรัมย์	 นครราชสีมา	

อดุรธาน	ีขอนแก่น	ชยัภมู	ิเชยีงราย	ล�าปาง	สกลนคร	สโุขทยั	และหนองคาย	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการประสานงาน 

และอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	อีกทั้งเป็นศูนย์ทะเบียน

คนหางานไปท�างานต่างประเทศ	สามารถลดขั้นตอนในการติดต่อหน่วยงานราชการจากหลายหน่วยงาน	และ 

ลดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน	ขจัดและลดปัญหานายหน้าจัดหางานเถื่อน	ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการผ่านศูนย์

ดังกล่าวแล้วจ�านวน	๓๔,๗๙๑	คน	มีแรงงานได้เดินทางไปท�างานต่างประเทศ	จ�านวน	๑๘,๓๘๖	คน	 (ข้อมูล	 

ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)



รแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

2,49๓,472 คน 

ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายแรงงาน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 ๔.	คุ ้มครองแรงงานตามกฎหมาย	 

มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๔.๑ ด�าเนินการให้แรงงานได้รับ 

ความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน  

โดยการให้ค�าปรึกษา	 ชี้แจง	 แนะน�า	 ตอบปัญหา 

เกี่ ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ ้มครองแรงงาน	 

การตรวจแรงงานทั้งในและนอกระบบ	การส่งเสริม 

ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่นายจ้าง	ลูกจ้าง	 การรับ 

และพิจารณาวินิจฉัยค�าร้อง	 การส่งเสริมพัฒนา 

แรงงานหญงิในสถานประกอบกจิการ	และการรณรงค์ 

เผยแพร่ความรู ้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก	 เป็นต้น	 

ส ่ งผลให ้แรงงานทั้ ง ในและนอกระบบได ้ รับ 

การคุ้มครอง	จ�านวน	๒,๔๙๓,๔๗๒	คน	นอกจากนี้	 

มีการออกกฎกระทรวงแรงงานเพื่อให้ความคุ้มครอง 

ลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับงานบ้าน	 ซึ่งครอบคลุม 

ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ	

         ๔.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างานแก่ลูกจ้าง	 โดยด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	 เช่น	 การตรวจสถานประกอบ 

กิจการ	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ	 การตรวจนิติบุคคลที่ได้รับ 

ใบอนุญาตให้บริการในการตรวจวัด	ตรวจสอบ	ทดสอบฯ	 ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบที่ก�าหนด	 

และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ	 

เพื่อลดอุบัติเหตุจากการท�างาน	มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจความปลอดภัย	 จ�านวน	๒๓,๙๒๑	แห่ง	 

นอกจากนี้	 ได้ประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ	 แก่นายจ้าง	 ลูกจ้าง	 และพัฒนาศักยภาพ 

ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการท�างานแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	ตลอดจนมีการปรับปรุง 

การท�างานของแรงงานในและนอกระบบเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี	 จ�านวน	 ๙๗๒	 แห่ง 

รวม	๒๒,๔๔๒	คน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ อาทิ	 การส่งเสริม 

ความรู ้การจัดการมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	 (Corporate	 Social	 

Responsibility:	CSR)	 การเสริมสร้างพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ	การรณรงค ์

ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้รักษามาตรฐานแรงงานไทย	 การจัดงาน 

วันมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงม ี

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันมาตรฐานแรงงานไทย	 ครั้งที่	 ๑๓	 เรื่อง	 

“มรท.	 ยกระดับคุณภาพชีวิต	 ธุรกิจไทยเข้มแข็ง	 พร้อมสู่ประชาคม	ASEAN”	 ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวเป็น 

การตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการด�าเนินการด้านมาตรฐานแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 

ในเวทีการค้าสากล

  ๔.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน โดยการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับ 

สถานประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างและบุตร	 และเป็นการสร้างความสัมพันธภาพ 

ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ	อาทิ	 การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ	

จ�านวน	๑,๑๑๕	แห่ง	 มีลูกจ้างหญิงที่ใช้บริการมุมนมแม่	 จ�านวน	๗,๖๓๐	คน	 รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก 

ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในสถานประกอบกิจการ	 จ�านวน	๗๒	 	 ศูนย์	 มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูในศูนย์ฯ	

จ�านวน	๑,๙๓๒	คน	และการให้บริการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงานในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

ในพระราชูปถัมภ์	 จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตร 

ของผู้ใช้แรงงาน	 และเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	 ปัจจุบันมีบุตรผู้ใช้แรงงานอยู่ในความดูแลจ�านวน	

๑,๕๔๒	คน

  ๔.๕ คุ ้มครองแรงงานเด็กและสตรี โดยการตรวจสถานประกอบกิจการ	 รวมทั้งให้ความรู ้ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อแรงงานเด็กและสตร	ี ในปี	๒๕๕๖	มีแรงงานเด็ก 

และสตรีที่ได้รับการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๘๓	 (ข้อมูล	ณ	 เดือน 

สิงหาคม	๒๕๕๖)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

การตรวจคุ้มครองแรงงานที่เป็นสตรีและเด็กในสถานประกอบกิจการ

	 ผ่านการตรวจ	 ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง	 ผ่านการตรวจ	 ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง

	 ๙๙๘,๔๑๖	 ๙๙๒,๐๑๘	 ๓,๐๑๑	 ๒,๙๖๐

 จํานวนแรงงานสตรีในระบบ (คน) จํานวนแรงงานเด็กในระบบ (คน)

ที่มา	:	กระทรวงแรงงาน

	 ๕.	ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์	มีการด�าเนินงาน	ดังน้ี

  ๕.๑ ส่งเสรมิให้สถานประกอบกจิการและรฐัวสิาหกจิมกีารบรหิารแรงงานสมัพนัธ์ด้วยระบบ

ทวภิาค ีจ�านวน	๑๐,๘๔๙	แห่ง	ด้วยการส่งเสรมิให้ความรู้	ค�าปรกึษาแนะน�าแก่นายจ้าง	ลกูจ้าง	ในสถานประกอบ

กิจการให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของทวิภาคีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกัน	น�ามา 

ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	 รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายใน 

สถานประกอบกิจการ

  ๕.๒ ส่งเสริมกลไกการแรงงานสัมพันธ์ โดยด�าเนินการพัฒนารูปแบบ/กลไกการท�างานของ 

คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์	 เพื่อสร้างกรอบกติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง	 และพัฒนารูปแบบ/กลไกการพัฒนาของภาคีแรงงานเพื่อหาแนวทางมาตรการ	 

เตรียมการป้องกันปัญหาและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้สามารถด�ารงอยู่ได้ภายใต้ 

ภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาการปรับค่าจ้างขั้นต�่า	 ๓๐๐	บาททั่วประเทศ	 ตลอดจนได้จัดประชุม 

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสัญจรเพื่อพัฒนาสวัสดิการแรงงาน	และสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการแรงงาน 

ให้แก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง	

รวมทั้งส่งเสริมให้นายจ้าง	และสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการที่เป็นเงินแก่ลูกจ้าง	 เพื่อการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน	เช่น	โบนัส	เบี้ยขยัน	และเงินช่วยเหลืออื่น	ๆ	โดยไม่ยุบหรือเปลี่ยนแปลงไปรวมเป็นค่าจ้าง

  ๕.๓ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านแรงงานสัมพันธ์”	ขึ้นในแต่ละภูมิภาค	จ�านวน	๕	ศูนย์	

(จงัหวดัล�าพนู	นครราชสมีา	พระนครศรอียธุยา	ชลบรุ	ีและภเูกต็)	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งด้านแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในแต่ละภูมิภาคให้ยุติได้โดยเร็ว	และจัดตั้งคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	๕๐	คนขึ้นไป	จ�านวน	๑๓,๑๖๖	แห่ง	 เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต

และหลักประกันความมั่นคงในการท�างานแก่ผู้ใช้แรงงาน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๖.	เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๖.๑ ให้ความคุ ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานในระบบ จ�านวน	 ๑๐,๗๒๐,๔๒๐	 คน	 

ในสถานประกอบกิจการ	๔๑๔,๖๖๖	แห่ง	 มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม	๗	 กรณี 

จ�านวน	๓๑,๒๑๙,๔๕๐	 ราย	 เงินประโยชน์ทดแทน	 	๔๐,๕๕๔.๕๗	ล้านบาท	และให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง 

ตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน	จ�านวน	๘,๘๐๒,๔๖๐	คน	นายจ้าง	๓๔๕,๕๖๘	 ราย	และลูกจ้างได้รับเงิน

ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	จ�านวน	๑๐๖,๔๑๔	 ราย	 เงินประโยชน์ทดแทน	 

๒,๕๔๙.๖	ล้านบาท	(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)	

  ๖.๒ ให้ความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมตาม

มาตรา	๔๐	รวมทั้งสิ้น	๑,๔๘๕,๙๖๔		คน	รวมทั้งให้บริการงานประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ	อาทิ	(๑)	จัดท�า 

โครงการประกันสุขถ้วนหน้ากับประกันสังคม	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันสังคมตามพระราช

บญัญตัปิระกนัสงัคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	แก่ผูป้ระกนัตนให้ได้รบัการประกนัสงัคมเพิม่มากขึน้	(๒)	ลงนามบนัทกึข้อตกลง 

การให้บริการรับช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา	๔๐	 ระหว่างประกันสังคมกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการช�าระเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา	๔๐	

ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้ว	 ได้แก่	 ธนาคารออมสิน	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	ธนาคารกสิกรไทย	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	ไปรษณีย์	และห้างเทสโก้	โลตัส	

ประเภทของการจ่ายเงินสมทบตามมาตรา	๔๐

เงินสมทบ	๑๐๐	บาทต่อเดือน	 	 ขึ้นทะเบียนแล้ว	

(ผู้ประกันตนจ่าย	๗๐	บาท	รัฐบาลสนับสนุน	๓๐	บาท)	 ๘,๐๐๙	คน

เงินสมทบ	๑๕๐	บาทต่อเดือน	 	 ขึ้นทะเบียนแล้ว	

(ผู้ประกันตนจ่าย	๑๐๐	บาท	รัฐบาลสนับสนุน	๕๐	บาท)	 ๑,๔๗๗,๙๕๕	คน

ที่มา	:	กระทรวงแรงงาน

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๖.๓ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู ้ประกันตนส�าหรับการศึกษาต่อแพทย์และพยาบาล

ใน ๒ ระดับ	 ได้แก่	 (๑)	 ระดับการศึกษาต่อเฉพาะทาง	แพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร	์ จ�านวน	๖	ทุน	 

ทุนละไม่เกิน	 ๓๓๐,๐๐๐	 บาท	 และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย	 จ�านวน	 ๖๐	 ทุน	 

ทุนละไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	 ซึ่งได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้ขอรับทุนแพทย์เฉพาะทางสายอาชีวเวชศาสตร์แล้ว	 

เมื่อวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖		มีผู้มีสิทธิรับทุน	จ�านวน	๖	คน	(๒)	ระดับการศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์	ส�าหรับ

นิสิต/นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตลอดหลักสูตร	๖	ปี	จ�านวน	๑๙	ทุน	ๆ	ละ	๒๔๐,๐๐๐	บาท	 

ซึง่คณะกรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์การให้ทนุการศกึษาวชิาแพทย์ได้ประชมุเพือ่พจิารณาคณุสมบตัขิองผูส้มคัร

รับทุนการศึกษาฯ	 เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมมีมติเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา 

วชิาแพทย์	จ�านวน	๓	คน	และเมือ่วนัที	่๓	กนัยายน	๒๕๕๖	ส�านกังานประกนัสงัคมได้จดัให้มกีารลงนามในสญัญา

รับทุน	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มจ�านวน 

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้มีความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะเฉพาะทางฯ	 สามารถให้บริการแก ่

ผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	

  ๖.๔ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ทั้งด้านการแพทย์ การฝึก 

อาชีพ ด้านจิตใจ และสังคม	 โดยฝึกทักษะฝีมืออาชีพให้แก่ลูกจ้างและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	เพื่อจัดหางานให้กับลูกจ้างสามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้	

ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	จ�านวน	๑๗๓	คน	มีงานท�าแล้ว	๑๖๑	คน

  ๖.๕ บริหารกองทุนประกันสังคม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนส�าหรับสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน 

ได้มากขึน้	จากการบรหิารเงนิลงทนุ	ณ	วนัที	่๓๐	มถินุายน	๒๕๕๖	ได้บรหิารเงนิลงทนุจ�านวน	๑,๐๔๙,๒๓๙	ล้านบาท	 

โดยแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง	 ได้แก่	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง

ค�้าประกัน	และหุ้นกู้เอกชน	๘๒๕,๔๙๓	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๙	ของเงินลงทุน	และลงทุนในหลักทรัพย ์

ที่มีความเสี่ยง	ได้แก่	เงินฝากธนาคาร	ตราสารหนี้อื่น	ๆ	หน่วยลงทุน	และหุ้นสามัญจ�านวน	๒๒๐,๘๑๕	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	๒๑	ของเงินลงทุน	ส�าหรับในช่วง	๖	 เดือนแรกของปี	๒๕๕๖	กองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทน

จากการลงทุนจ�านวน		๒๐,๔๓๗	ล้านบาท	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ที่มา	:	กระทรวงแรงงาน	
	 ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖

 กิจกรรม จํานวน (คน)

	 (๑)	 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 ๓๖,๗๖๒

	 (๒)	 ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพ	 ๒๘,๒๖๑

	 (๓)	 จัดท�าหลักเกณฑ์พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	(๔๓	สาขา)	 ๕๐๓

	 (๔)	 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ๖,๗๕๔

	 (๕)	 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	(๙๓	หลักสูตร)	 ๑,๑๓๗

	 (๖)	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ๑๕,๕๑๔

	 (๗)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการด�าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	 ๔,๐๑๑,๔๘๕
	 	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๕	

   รวม ๔,๑๐๐,๔๑๖

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ๖.๖ ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม	 เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ 

ผู้ประกันตน	 โดยปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เพื่อขยายความคุ้มครองไปถึง 

ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ	และการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน 

กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง	อีกทั้งปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 

เงินทดแทน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อขยายความคุ้มครองตามกฎหมายไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 

ทุกประเภท	 	การเพิ่มค่าจัดการศพจากปัจจุบันในอัตรา	๑๐๐	เท่าของค่าจ้างขั้นต�่ารายวันสูงสุด	 เป็นไม่น้อยกว่า	 

๑๐๐	เท่าของค่าจ้างขั้นต�่ารายวันสูงสุดตามประกาศกระทรวงแรงงาน

 ๗.	เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือ	 โดยด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานที่มีฝีมือทั้งระบบ		ดังนี้

  ๗.๑ พัฒนาฝีมือแรงงานในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน	 จ�านวน

ทั้งสิ้น	๔,๑๐๐,๔๑๖	คน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๗.๒ พฒันาฝีมอืให้แรงงานกลุม่เป้าหมาย อาท	ิแรงงานทีถ่กูเลกิจ้าง	ว่างงาน	แรงงานใหม่	ผูส้งูอายุ	 

ผูพ้กิาร	และแรงงานนอกระบบ	จ�านวน	๒๓,๒๑๐	คน	ให้มทีกัษะฝีมอืในการประกอบอาชพี	และส่งเสรมิการประกอบ 

อาชีพอิสระ	 รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ท�างาน 

อยูแ่ล้วหรอืผูว่้างงานได้พฒันาตนเอง	และสร้างโอกาสให้กบัแรงงานได้มอีาชพีใหม่ตามความถนดัและความสนใจ 

ของตนเอง	 นอกจากนี้	 ยังให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู ้ต้องขัง/เด็ก 

และเยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	จ�านวน	๓,๘๔๑	คน	ให้มคีวามพร้อมในการประกอบอาชพี	 

และสร้างรายได้ในทางสุจริต	 ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ	 โดยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการ 

แห่งชาติ	 ใน	๑๕	สาขา	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	 จ�านวน	๑๘๐	คน	และมีกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ	การแสดง 

การจ�าหน่ายสินค้า	 รวมถึงมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการที่มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

สังคม

  ๗.๓ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยการเข้าร่วม

แข่งขันฝีมือแรงงาน	 โดยจัดส่งเยาวชนไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	ครั้งที่	 ๙	ณ	กรุงจาการ์ตา	 สาธารณรัฐ 

อินโดนีเชีย	และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	ครั้งที่	๔๒	ณ	 เมืองไลพ์ซิก	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 เพื่อ

เป็นการสร้างชื่อเสียงและยกระดับฝีมือแรงงานไทยในเวทีอาเซียน	ซึ่งจะท�าให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่น	

และสามารถขยายตลาดแรงงานไทยไปสู่ประเทศต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น	

 ๘.	เตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน	มีการด�าเนินงาน	

ดังนี้

  ๘.๑ วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน	และมีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภาครัฐและภาคเอกชน	 เป็นกรรมการ	 ในการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 กลไกและแนวทางการจัดท�าแผน 

ปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๘.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถแรงงานไทยรองรับประชาคม

อาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๘.๒.๑ พัฒนาทักษะด้านภาษา โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนา

ทักษะขีดความสามารถของแรงงานไทยด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้มากกว่า	๒	ภาษา	 รวมทั้ง

พัฒนาทักษะเกี่ยวกับโลจิสติกส์	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านบริหารสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล	ตลอดจน

พัฒนานักบริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกสาขาอาชีพ	มีผู้เข้ารับการฝึก	 จ�านวน	๑๙,๕๑๙	คน	นอกจากนี ้

มีการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน	 เพื่อเตรียมความพร้อมคนหางานที่ต้องการ 

ไปท�างานในต่างประเทศ	มีผู้เข้ารับการฝึก	จ�านวน	๕,๙๓๖		คน

   ๘.๒.๒ พฒันาระบบรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงานและ

ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ	ด�าเนนิการแล้วใน	๔	กลุม่อตุสาหกรรม	ได้แก่	กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์	กลุม่อตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น	กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

อะไหล่ยนต์	 รวมทั้งจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร่วมกับสภา/สมาคม/ชมรมวิชาชีพหรืออาชีพ	พัฒนา 

ผูท้ดสอบหรอืผูฝึ้กสอน	ส่งเสรมิศนูย์ทดสอบ/ศนูย์ฝึกอบรมและรบัรองมาตรฐานของก�าลงัแรงงานในอตุสาหกรรม

เป้าหมาย	และจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศตามระบบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	

   ๘.๒.๓ ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน	 (Labour	Productivity)	

ให้กับนักศึกษาจบใหม่	 ก�าลังแรงงานในสถานประกอบการ	 ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการ	 ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม	จ�านวน	๓,๐๔๕	คน	และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขึ้นอีก	๖	แห่ง	 จากเดิมจัดตั้งแล้ว	๖	แห่ง	 

รวมจ�านวน	๑๒	แห่ง	

   ๘.๒.๔ พฒันาฝีมอืและศกัยภาพแรงงานกลุม่เครอืข่ายแรงงานนานาชาต ิเพือ่เสรมิสร้าง 

ความสัมพันธ์	 และสร้างเครือข่ายการท�างานระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง	 (Greater	Mekong	 Subregion:	 GMS)	 และอาเซียน	 เช่น	 หน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดน 

ทั้งส่วนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหารือแนวทางการด�าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศร่วมกัน	และหน่วยงานด้านการปกครองท้องที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนของไทยเพื่อหารือแนวทาง 

การด�าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตลอดจนการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ 

แรงงานเพื่อเป็นการสร้างงาน	 สร้างรายได้	 ให้กับประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง 

ตามแนวชายแดน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๒.๕ เสริ มสร ้ า งความรู ้  

ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน 

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้าง

ความรู ้และสมรรถนะด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยให้แก่นักวิชาชีพ	 ๗	 สาขาหลัก	 เพื่อ

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 และตระหนักถึง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับนักวิชาชีพ	 

๗	 สาขา	 รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ๘.๓ พัฒนาระบบประกันสั งคม 

รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยการศกึษา 

รูปแบบการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าว 

ในระบบประกันสังคมของประเทศต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง 

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ ่ายเงินสมทบ 

และการรับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่แรงงาน 

ต่างด้าวที่มาท�างานในประเทศไทยและแรงงานไทย 

ที่ไปท�างานในต่างประเทศ	 รวมถึงแรงงานไทย 

ที่นายจ้างส่งไปท�างานในต่างประเทศ	

  ๘.๔ เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน อาทิ	 การเข้าร่วมประชุมคณะท�างาน 

ของเจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโส	 ครั้งที่	 ๕	 ว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านแรงงานเชิงก้าวหน้าเพื่อเสริมสร้างการแข่งขัน 

ของอาเซียน	 การร่วมประชุมคณะท�างานร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิของแรงงาน 

ต่างด้าว	 ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศรองรับประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมการพัฒนา 

ความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานอาเซียน	

 ๙.	ก�าหนดมาตรการในการควบคุมการเข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าว	 เพื่อการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ	 โดยค�านึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชน	การรักษาความสงบ

เรยีบร้อยและความมัน่คงภายในประเทศ	ปัจจบุนัมแีรงงานต่างด้าวได้รบัอนญุาตท�างานคงเหลอืทัว่ราชอาณาจกัร	 

จ�านวน	๑,๒๒๖,๐๔๗	คน	 จ�าแนกเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย	 จ�านวน	๑,๒๐๖,๑๙๗	คน	และแรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมาย	จ�านวน	๑๙,๘๕๐	คน	(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖)	โดยมีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ 

การควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ที่มา	:	กระทรวงแรงงาน	
	 ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖

 ประเภท จํานวน (ครั้ง)

	 (๑)	 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย	 ๑,๐๙๐,๗๙๑

	 (๒)	 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	๓	สัญชาติ	(เมียนมาร์	ลาว	และกัมพูชา)	 ๓๓,๔๕๓

	 (๓)	 ชนกลุ่มน้อย	 ๕๔,๓๔๙

   รวม ๑,๑๗๘,๕๙๓

การจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน

  ๙.๒ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งความต้องการการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวและออกใบอนุญาตท�างาน  

จ�านวน ๘๖ ศูนย์ (ส่วนกลาง	๑๐	ศูนย์	 และส่วนภูมิภาค	๗๖	ศูนย์)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 และลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย	 ได้รับแจ้งความต้องการ 

น�าเข้าแรงงานต่างด้าว	และออกใบอนุญาตท�างาน	จ�านวน	๑๐๙,๑๓๗	คน

  ๙.๓ ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมค�าขออนุญาตเพื่ออยู่

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปส�าหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อ

ท�างานในราชอาณาจกัรตามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการจ้างแรงงานหรอืได้รบัอนญุาต

ให้เข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๕	โดยออกเป็นกฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม

การตรวจลงตราตามมาตรา	๑๒	(๑)	ประเภทคนอยู่ชั่วคราวใช้ได้ครั้งเดียว	จ�านวน	๕๐๐	บาท	และค่าธรรมเนียม

ค�าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา	๓๕	ครั้งละ	๕๐๐	บาทต่อคน	 โดยให้มี 

ผลบังคับใช้เป็นเวลา	๔	ปี		

  ๙.๔ จัดท�าโครงการบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว	 โดยให้อาสาสมัครแรงงานประจ�าต�าบล

เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานต่างด้าวแก่	 นายจ้าง	 และประชาชน 

ในพื้นที่ให้รับทราบ	 เพื่อสร้างความรู	้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน	วิธีการในการด�าเนินการด้านต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับ 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	

  ๙.๑ จัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน	จ�านวน	๑,๑๗๘,๕๙๓	ครั้ง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

มาตรา ๘๔ (๘) คุม้ครองและรกัษาผลประโยชนข์องเกษตรกรในการผลติและการตลาด สง่เสรมิ 
ให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของ 
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

	 รฐับาลให้ความส�าคญัในการดแูลราคาสนิค้า

เกษตรให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร	การเสริม

สร้างประสทิธภิาพการผลติและการตลาด	การพฒันา

คุณภาพมาตรฐานสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 

รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ	

โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑.	การรบัจ�าน�าสนิค้าเกษตร	รฐับาลได้น�า 

โครงการรับจ�าน�าสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้าง 

ความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งผลการ

ด�าเนินการโดยสรุปได้กล่าวไว้แล้วบางส่วนใน

ส่วนแรกของรายงานฉบับนี้	 อย่างไรก็ตาม	 โดยที่

มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่อยู่ในความสนใจ

ของสาธารณชน	 ในส่วนนี้จึงจะขยายความเพื่อให้

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นในกระบวนการของ

การด�าเนนิการ	ในการด�าเนนิงานได้มกีารขึน้ทะเบยีน

เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก	๓	ชนิด	คือ	 ข้าว	

มันส�าปะหลัง	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ครอบคลุม 

ทุกจังหวัด	 เพื่อออกใบรับรองให้กับเกษตรกรใช้เป็น

หลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่ง	ณ	 วันที่	 ๒๓	

สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 มีเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ทั้งสามชนิดข้างต้นขึ้นทะเบียนแล้ว	 ๔.๙๙	 ล้าน 

ครวัเรอืน	ออกใบรบัรองแล้ว	๔.๘๓	ล้านครวัเรอืน	และ

ได้รับจ�าน�าสินค้าเกษตร	ดังนี้

  ๑.๑ โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก

นาปีและนาปรัง ด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยการรับจ�าน�า

สินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มรายได้ให้

แก่เกษตรกร	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ณ	วนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๕	(สิน้สดุโครงการ)	มโีรงสสีมคัรเข้าร่วมโครงการ	๖๙๖	โรง	เปิดรบัฝากจ�านวน	๖๖๙	โรง	 

และมีโรงสีเปิดจุดรับจ�าน�านอกพื้นที	่๒๕๒	จุด	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๑,๐๒๑,๐๒๗	ราย	ปริมาณ 

รับจ�าน�ารวมทั้งสิ้น	๑๔.๘๖	ล้านตัน	และ	ธ.ก.ส.	ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว	เป็นเงิน	๒๑๘,๑๙๖	ล้านบาท

   ๑.๑.๒ โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ด�าเนินการรับจ�าน�าใบ

ประทวน	โดย	อคส.	และ	อ.ต.ก.	และรับจ�าน�ายุ้งฉางโดย	ธ.ก.ส.	เป้าหมายปริมาณข้าวเปลือกที่รับจ�าน�า	จ�านวน	 

๒๒	ล้านตัน	(รอบที่	๑	จ�านวน	๑๕	ล้านตัน	และรอบที่	๒	จ�านวน	๗	ล้านตัน)	ระยะเวลารับจ�าน�า	ตั้งแต่วันที่	๑	

ตลุาคม	๒๕๕๕-๑๕	กนัยายน	๒๕๕๖	ระยะเวลาไถ่ถอน	๔	เดอืนนบัถดัจากเดอืนทีร่บัจ�าน�าผลการด�าเนนิการมดีงันี้

    ๑.๑.๒.๑ รอบ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕–๑๕ กันยายน ๒๕๕๖)  

ณ	วันที่	 ๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	๘๙๘	 โรง	 เปิดรับฝากจ�านวน	๘๖๐	 โรง	 

และมีโรงสีเปิดจุดรับจ�าน�านอกพื้นที่	๖๒๑	จุด	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๒,๒๓๑,๓๐๗	ราย	ปริมาณ

รับจ�าน�ารวมทั้งสิ้น		๑๔.๕๔	ล้านตัน	ณ	วันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	ธ.ก.ส.	ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว	เป็นเงิน	

๒๓๔,๑๘๕	ล้านบาท	

    ๑.๑.๒.๒ รอบ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม–๑๕ กันยายน ๒๕๕๖) ณ	วันที่	 

   ๑.๑.๑ โ ค ร ง ก า ร รั บ จ� า น� า 

ข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕	 ด�าเนินการรับจ�าน�า 

ใบประทวน	 โดยองค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	 และ 

องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร	(อ.ต.ก.)	ออกใบประทวน	 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 

(ธ.ก.ส.)	 รับจ�าน�าใบประทวนที่ออกให้เกษตรกร	 

เป้าหมายไม่จ�ากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจ�าน�า	 

ระยะเวลารับจ�าน�า 	 ตั้ งแต ่วันที่ 	 ๑	 มีนาคม– 

๑๕	 กันยายน	๒๕๕๕	 กรณีภาคใต้	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 

กรกฎาคม-๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	 ระยะเวลาไถ่ถอน	 

๔	 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจ�าน�า	 ผลการรับจ�าน�า	 

๓๑	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 มีโรงสีเปิดรับฝาก	 จ�านวน	 

๖๘๘	โรง	และมโีรงสเีปิดจดุรบัจ�าน�านอกพืน้ที	่	๓๕๐	จดุ	 

มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๗๘๗,๒๓๗	ราย	

ปริมาณรับจ�าน�ารวมทั้งสิ้น	๖.๘๕	ล้านตัน	ณ	วันที่		

๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	ธ.ก.ส.	ได้จ่ายเงินให้เกษตรกร

แล้ว	เป็นเงิน	๙๓,๔๘๘	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ข้าวสาร/มันส�าปะหลังโดยไม่ได้รับอนุญาต	 (๒)	 การสวมสิทธิเกษตรกร	 (๓)	 ข้าวขาดบัญชี	 และ	 (๔)	ปริมาณ 

มันส�าปะหลังคงเหลือน้อยกว่าบัญชีที่แสดง

  ๑.๒ โครงการแทรกแซงตลาดมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการรับจ�าน�า	 เป้าหมายปริมาณ

หัวมันสด	๑๐	ล้านตัน	ราคารับจ�าน�าหัวมันสด	(เชื้อแป้ง	๒๕%)	เดือนธันวาคม	๒๕๕๕	กิโลกรัมละ	๒.๖๐	บาท	 

ปรับเพิ่มเดือนละ	๐.๐๕	บาทต่อกิโลกรัม	 เป็นกิโลกรัมละ	๒.๗๕	บาท	 ในเดือนมีนาคม	๒๕๕๖	 ระยะเวลา 

ด�าเนินการ	ตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๕–๓๑	มีนาคม	๒๕๕๖	ผลการรับจ�าน�า	ณ	วันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๖	 

(สิ้นสุดโครงการ)	มีลานมัน	 โรงแป้ง	และโรงงานเอทานอล	สมัครเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๗๒๖	 ราย	 (ลานมัน	 

๖๖๔	ราย	โรงแป้ง	๕๕	ราย	และโรงงานเอทานอล	๗	ราย)	เปิดจุดรับฝากจ�านวน	๖๗๘	จุด	(ลานมัน	๖๑๙	จุด	 

โรงแป้ง	๕๕	จุด	 และโรงงานเอทานอล	๔	จุด)	 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�านวน	๓๗๒,๔๕๗	 ราย	ปริมาณ 

กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

รับจํานําข้าวได้รับราคาสูงขึ้น

เฉลี่ย 4,000 บาท/ตัน 

เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วม

โครงการได้รับประโยชน์

จากราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น 

เฉลี่ย 2,๕00 บาท/ตัน 

คิดเป็นมูลค่ารวม

204,018 ล้านบาท

    ผลการด�าเนนิโครงการ 

รับจ�าน�าข้าวเปลือกตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕  

ถึงปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ สามารถยกระดับรายได้ 

ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายข้าวเปลือก 

ได้ในราคาที่สูงขึ้น	 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ได ้ รับราคาสู งขึ้น เฉลี่ ย 	 ๔,๐๐๐	 บาทต ่อตัน	 

ขณะที่ เกษตรกรที่ไม ่ได ้เข ้าร ่วมโครงการได้รับ

ประโยชน ์จากราคาตลาดที่ เพิ่ มสู งขึ้ น เฉลี่ ย	

๒,๕๐๐	บาทต่อตัน	 คิดเป็นมูลค่ารวม	๒๐๔,๐๑๘	 

ล้านบาท	ท�าให้เกษตรกรมคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพ

ชวีติทีด่ขีึน้	และมกีารน�าเมด็เงนิทีไ่ด้รบัมาใช้ในระบบ 

เศรษฐกิจ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	

   ๑.๑.๓ การติดตามตรวจสอบ 

การรับจ�าน�าสินค้าเกษตร	 ให้ถูกต้อง	 โปร่งใส	 

และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อป้องกันการทุจริตในการรับ 

จ�าน�า	โดยสุ่มตรวจสอบโรงสี	ตลาดกลาง	โกดังกลาง	 

และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่	๔๗	จังหวัด	 

ได้แก่	 ภาคเหนือ	๙	จังหวัด	ภาคกลาง	๑๙	จังหวัด	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๖	จังหวัด	 และภาคใต้	 

๓	 จังหวัด	 ผลตรวจสอบตั้งแต ่ เดือนกันยายน	 

๒๕๕๕-สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ตรวจสอบจ�านวน	 

๓,๒๔๙	 ราย	พบการกระท�าผิดและด�าเนินคดีรวม	 

๙๑	คดี	 โดยเป็นความผิดเกี่ยวกับ	 (๑)	 การขนย้าย 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๒.	การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

ตกต�่า	ดังนี้	

  ๒.๑ การรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี ๒๕๕๕ โดยให้เกษตรกรขายมะพร้าวแห้งให้กับ 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ	 รัฐบาลชดเชยส่วนต่างราคาให้กิโลกรัมละ	๖	บาท	และช่วยเหลือ 

ค่าขนส่งเนื้อมะพร้าวแห้งจากจุดรับซื้อถึงโรงงานหีบน�า้มันมะพร้าวในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ	๑	บาท	 เพื่อให ้

เกษตรกรได้รับราคาที่คุ ้มต่อการผลิต	 ใน	 ๘	 จังหวัดที่ปลูกมะพร้าว	 อาทิ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 

นครศรีธรรมราช	 ราชบุรี	 และชลบุรี	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	๒๕๕๕	ถึง	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ขณะนี้ได้รับซื้อ 

คโครงการแทรกแซง

ตลาดมันสําปะหลัง

ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

4,79๕.20 ล้านบาท

รบัจ�าน�ารวมทัง้สิน้	๙.๙๙	ล้านตนั	โดย	ธ.ก.ส.	ได้จ่าย 

เงินให้เกษตรกรแล้ว	 จ�านวน	๒๖,๘๗๗	ล้านบาท	

การด�าเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันส�าปะหลัง	

ปี	 ๒๕๕๕/๕๖	 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

จากราคาตลาด	 ๐.๔๘	 บาทต่อกิโลกรัม	 คิดเป็น 

มูลค่า	๔,๗๙๕.๒๐	ล้านบาท	และสามารถช่วยตรึง 

ราคามันส�าปะหลังมิให้ลดต�่าลง	 และสูงกว่าช่วง 

รับจ�าน�า 	 โดยราคาเฉลี่ยหัวมันส�าปะหลังสด	 

เชื้อแป้ง	๒๕%	หลังรับจ�าน�าปรับตัวสูงขึ้นจากราคา

เฉลี่ยในช่วงระหว่างการรับจ�าน�าจาก	๒.๒๐	บาท 

ต่อกโิลกรัม	(เดือนธันวาคม	๒๕๕๕-มีนาคม	๒๕๕๖)	 

เป็น	๒.๔๗	บาทต่อกิโลกรัม	(เดือนเมษายน	๒๕๕๖)	

เพิ่มขึ้น	๐.๒๗	บาทต่อกิโลกรัม	หรือร้อยละ	๑๒.๒๗	

เนือ้มะพร้าวจาก	๘	จงัหวดัแล้ว	จ�านวน	๘,๖๐๕.๓๘	ตนั	 

วงเงิน	๖๒.๑๒		ล้านบาท	ซึ่งมี	๗	จังหวัดได้แจ้งปิด 

โครงการพร้อมโอนเงนิคงเหลอืเข้าบญัชกีองทนุรวมฯ	

จ�านวน	๓.๐๙	ล้านบาท	และอกี	๑	จงัหวดั	คอื	จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช	 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับ 

เกษตรกรและผู ้รวบรวมได้ 	 เนื่องจากมีป ัญหา 

ร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับซื้อ	 ได้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ขณะนี้อยู ่ ระหว ่าง 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๒ การรักษาเสถียรภาพราคา

ยางพารา คณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัใิห้	ธ.ก.ส.	สนบัสนนุ 

เงินกู้จ�านวน	๔๕,๐๐๐	ล้านบาท	 ในอัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ	 ๐	 เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	 

ให้สถาบันเกษตรกรและองค์การสวนยางใช้รับซื้อ 

น�้ายางสด	 ยางแผ่นดิบ	 แปรรูปยางเก็บเข้าสต็อก	 

เพื่อเป็นการดึงผลผลิตยางพาราออกนอกตลาด	

และน�าออกจ�าหน่วยในช่วงเวลาที่เหมาะสม	 รวมทั้ง 

ได้อนมุตังิบกลางปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๑,๐๔๐	ล้านบาท	 

เพื่อเป็นค่าบริหารโครงการโดยได้รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร	จ�านวน	๒.๑	แสนตัน	มูลค่า	๒๑,๐๘๙	ล้านบาท	 

ยางที่รับซื้อจากสถาบันเกษตรกรน�าเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลิตเสร็จ	 และจัดเก็บเข้าโกดังต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 

๑.๙	แสนตัน	ยางที่แปรรูปเสร็จเก็บสต็อก	ณ	 โรงงาน	จ�านวน	๒,๙๒๗	ตัน	ยางที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต 

ของโรงงานแปรรูป	 จ�านวน	 ๑๑,๕๖๗	 ตัน	 นอกจากนี้ 	 รัฐบาลยังได้ด�าเนินการจัดการตลาดยางพารา 

แบบครบวงจร	 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม	 โดยเปิดด�าเนินการ	 

๑๐๘	แห่ง	มีผลผลิตผ่านตลาด	๔.๖	แสนตัน	มูลค่า	๕๒,๙๑๒	ล้านบาท

  ๒.๓ การแก้ไขปัญหาน�า้มนัปาล์มและราคาผลปาล์มตกต�า่ ปี	๒๕๕๕/๕๖	โดยจดัสรรเงนิให้	อคส.	

รบัซือ้น�า้มนัปาล์มดบิจากโรงงานสกดัน�้ามนัปาล์ม	ปรมิาณเป้าหมาย	๑๐๐,๐๐๐	ตนั	ในราคากโิลกรมัละ	๒๕	บาท	

เพื่อดูดซับปริมาณน�้ามันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบ	ผลการด�าเนินการมีดังนี้

   ๒.๓.๑ รอบที่ ๑ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕-เมษายน ๒๕๕๖) มีโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม	ได้รับ

จัดสรรปริมาณจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบให้	อคส.	ปริมาณ	๕๐,๐๐๐	ตัน	จ�านวน	๕๘	ราย	และท�าสัญญากับ	อคส.	

จ�านวน	๔๒	ราย	ปริมาณ	๔๔,๘๙๙	ตัน	และรับซื้อผลปาล์ม	(๑๗%)	จากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ	๔	บาท	

จ�านวน	๔๙,๙๒๘	ราย	ปริมาณ	๒๖๒,๔๗๐	ตัน	และได้ส่งมอบน�้ามันปาล์มดิบเข้าคลังกลางของ	อคส.	ปริมาณ	

๔๔,๗๔๖.๑๙	ตัน	ทั้งนี้	ได้มีการระบายน�้ามันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	

๑๐,๐๐๐	ตัน	และส่งออกส่วนที่เหลือ	จ�านวน	๓๔,๗๔๖	ตัน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๒.๓.๒ รอบที ่๒ (๒๑ พฤษภาคม-มถินุายน ๒๕๕๖) มโีรงงานสกดัน�า้มนัปาล์มได้รบัจดัสรร

ปริมาณจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบให้	อคส.	จ�านวน	๔๕	ราย	และท�าสัญญากับ	อคส.	แล้ว	๒๖	ราย	โดยโรงงาน

สกัดน�้ามันปาล์มได้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร	 

และต้องมีพื้นที่การผลิตไม่เกิน	๕๐	 ไร่	 เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรรายย่อย	 โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน	 

๕๖,๘๐๑	ราย	จ�านวน	๙๙,๘๔๘	แปลง	ออกใบรับรองแล้ว	๗๑,๙๒๓	แปลง	 โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มได้รับซื้อ 

ผลปาล์ม	 (๑๗%)	 จากเกษตรกร	 จ�านวนประมาณ	๙,๗๐๘	 ตัน	 และส่งมอบน�้ามันปาล์มดิบเข้าคลังกลาง 

ของ	อคส.	ปริมาณ	๑,๖๕๑	ตัน	(ปริมาณรับซื้อน้อย	เนื่องจากราคาตลาดใกล้เคียงกับราคารับซื้อตามโครงการ)

   ๒.๓.๓ ผลการด�าเนินการ สามารถช่วยยกระดับราคาผลปาล์มให้สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ	 

๓.๐๐-๓.๓๐	บาท	เป็นกิโลกรัมละ	๓.๙๐-๔.๔๐	บาท

	 ๓.	มาตรการบรหิารจดัการผลผลติทางการเกษตร	ทีป่ระสบปัญหาด้านราคา	โดยมกีารด�าเนนิงาน 

ที่เกี่ยวกับการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต	การเชื่อมโยงตลาด	และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	ดังนี้

  ๓.๑ ผลไม้ภาคตะวันออก ด�าเนินการตามมาตรการดังนี้

   ๓.๑.๑ มาตรการบรหิารจดัการ 

คุณภาพผลผลิตสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ	 โดยตั้งจุดสกัดกั้น 

ผู้น�าผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดรวม	

๑๖	 ทีม	 ในพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี	 ลงสุ่ม 

ตรวจสอบผลผลิตทุเรียนในตลาดผลไม้	 ร ้านค้า 

ผลไม้ริมทางและโรงคัดแยกผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เดือนเมษายน	๒๕๕๖	จนถึงปัจจุบัน

   ๓.๑.๒ ม า ต ร ก า ร ก ร ะ จ า ย

ผลผลติออกนอกแหล่งผลติ โดยมเีป้าหมายผลผลติ	

จ�านวน	๓๖,๐๐๐	ตนั	ขณะนีไ้ด้กระจายผลผลติมงัคดุ

แล้วในจังหวัดระยอง	จ�านวน	๓,๔๐๐	ตัน	 (ณ	วันที่	

๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖)	

   ๓.๑.๓ ส่งเสริมการแปรรูปมังคุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	

เป้าหมายผลผลิต	๕๐๐	ตัน	ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ

   ๓.๑.๔ มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ผ่านรายการร่วมด้วย 

ช่วยกัน	จส.	๑๐๐	และวิทยุชุมชน	๑๐	สถาน	ี รวมทั้งสิ้น	๒๔	 รายการ	และด�าเนินการส่งเสริมการบริโภคผลไม ้

ในจังหวัดปลายทาง	๖	ครั้ง	ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	อุบลราชธานี	อุดรธานี	มุกดาหาร	นครพนม	และหนองคาย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๒ ผักและผลไม้ โดย	 (๑)	 ลงนาม 

บนัทกึความตกลงทางการค้า	(MOU)	กบัห้างค้าปลกี 

ค้าส่งสมัยใหม่	 (Modern	 Trade)	 ในการรับซื้อ 

ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	 

และวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในสาขา 

ทัว่ประเทศ	ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ	๔๕	 

หรอื	๑๒๐,๐๐๐	ตนั	พร้อมทัง้ผลกัดนัให้มกีารส่งออก 

ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	๑๕	คิดเป็น 

มูลค่ารวม	 ๑๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 (๒)	 เชื่อมโยง 

การกระจายผลไม้ภาคตะวนัออก	ไปจ�าหน่ายทีศ่นูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน	(Farm	Outlet)	จงัหวดักาญจนบรุี	 

เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง	 โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งไม่เกินกิโลกรัมละ	๒	บาท	 

ปริมาณ	๒๔.๗๗๓	ตัน	(เป้าหมายรับซื้อ	๒๕	ตัน)	และ	(๓)	เชื่อมโยงการจ�าหน่ายผักและผลไม้จากกลุ่มเกษตรกร 

และผู้ค้าในแหล่งผลิตมาจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง	เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกร	

  ๓.๓ ลิ้นจี่ ด�าเนินการตามมาตรการดังนี้

   ๓.๓.๑ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเป้าหมายผลผลิต	 ๖,๓๖๐	 ตัน	 

ขณะนี้ได้กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตแล้ว	จ�านวน	๑,๙๐๐	ตัน	ในจังหวัดพะเยาและน่าน

   ๓.๓.๒ มาตรการประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการบรโิภคลิน้จี ่โดยประชาสมัพนัธ์	รณรงค์	

และส่งเสรมิบรโิภคผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	จดังานส่งเสรมิการบรโิภคลิน้จีแ่ละสร้างเครอืข่ายการตลาดในจงัหวดัปลายทาง	

จ�านวน	๔	ครั้ง	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	ชลบุรี	สงขลา	และกรุงเทพมหานคร

  ๓.๔ ล�าไย ปี	๒๕๕๖	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการดังนี้	 (๑)	 มาตรการกระจายผลผลิตออกนอก 

แหล่งผลติ	ขณะนีย้งัไม่มกีารประกาศใช้มาตรการ	เนือ่งจากราคารายวนัสงูกว่าราคากลางทีก่�าหนด	(๒)	มาตรการ

ส่งเสริมการแปรรูปล�าไย	อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	 (๓)	ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค

ล�าไย	 ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ	 	 ท�าข้อตกลง	Quality	 Control	 กับคู่ค้า	 และประชาสัมพันธ์ 

ผ่านกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๕ สุ ก ร 	 โดยด ้ านตลาดรองรับ 

ในประเทศ	ได้เชือ่มโยงให้ผูเ้ลีย้งสกุรจ�าหน่ายเนือ้หมู

ให้ผูบ้รโิภคโดยตรง	สามารถเพิม่ช่องทางการจ�าหน่าย

ให้เกษตรกรจ�าหน่ายเนื้อสุกรได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง

ปกติ	 และลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภค	 จ�านวน	

๒๑๖,๗๗๔	กิโลกรัม	ด้านราคา	ได้	(๑)	ออกประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า 

และบริการก�าหนดราคาแนะน�าสุกร	 เนื้อสุกร	 และ

เผยแพร่เป็นประจ�าทุกวันพระ	 (๒)	 ก�ากับดูแลราคา

ในแต่ละช่วงการตลาดให้สอดคล้องกบัภาวะการผลติ	

การตลาด	และราคาแนะน�า	(๓)	สนบัสนนุเงนิชดเชย

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารในอัตราร้อยละ	๓	 ต่อปี	 

ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและลด

ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

  ๓.๖ ไข่ไก่  โดย	(๑)	เชือ่มโยงการจ�าหน่าย 

ไข่ไก่ทั่วประเทศ	เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้แก ่

ผู้เลี้ยงไก่ไข่และช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค	 

จ�านวน	๘.๔๙	ล้านฟอง	 (๒)	แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลราคาไข ่ไก ่ 	 เพื่อก�ากับดูแลให้ราคา 

มีเสถียรภาพและสอดคล้องกันทั้งระบบ	 เป็นธรรม 

ทั้งต่อเกษตรกรผู ้ผลิตและผู ้บริโภค	 (๓)	 ติดตาม 

ตรวจสอบห้องเย็นในครอบครองของผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ	่ซึ่งไม่พบว่ามีพฤติกรรมจงใจชะลอการจ�าหน่ายไข่ไก่

ออกสู่ตลาดโดยเก็บสต็อกไข่ไก่ไว้เพื่อท�าให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้น

 ๔.	ประกนัภยัข้าวนาปี	ปีการผลติ	๒๕๕๕	มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้	๔๖,๗๐๐	ราย	มพีืน้ที่ 

เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	 ๘๗๒,๔๔๐	 ไร่	 คิดเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น	 ๑๑๓	 ล้านบาท	 และที่ขอรับ 

ค่าสนิไหมทดแทนรวมทัง้สิน้	๒๓,๒๙๕	ราย	คดิเป็นพืน้ที	่๔๔๖,๘๐๓	ไร่	ในส่วนกองทนุส่งเสรมิการประกนัภยัพบิตัิ	 

ในฐานะผู้รับประกันภัยหลัก	 ได้ด�าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและคืนค่าเบี้ยประกันภัย	 (กรณีไม่เข้าเงื่อนไข 

ตามกรมธรรม์)	ไปแล้ว	จ�านวน	๙,๐๘๔	ราย	คิดเป็นพื้นที่จ�านวน	๑๓๑,๖๗๕	ไร่	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑๕๕	ล้านบาท	 

และจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันภัย	 จ�านวน	๙,๐๓๓	 ราย	 คิดเป็นพื้นที่จ�านวน	๑๒๓,๗๘๕	 ไร่	 จ�านวนเงินทั้งสิ้น	 

๑๖	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๕.	ส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัการซือ้ขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร	 โดยอบรมผู้ประกอบธุรกิจ 

การซื้อขายล่วงหน้าด้านการบริหารและการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	มีผู้เข้าอบรมรวม	๓๓๐	คน	และอบรม 

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าผ่านระบบโปรแกรมจ�าลองการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเสมือนจริง	 (Giving	

Ideas	on	Futures	Trading:	GIFT)	ให้แก่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกหอการค้าจังหวัด	สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด	 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร	 ผู้น�าเกษตรกร	 และผู้สนใจทั่วไป	ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 

มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ	๑,๕๐๐	คน	ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	 (Agricultural	 

Futures	Exchange	 of	 Thailand:	AFET)	มีบริษัทสมาชิกเพิ่มอีก	๔	บริษัท	 รวมเป็น	๑๐	บริษัท	และมีสาขา 

ทั้งหมด	๖๓	สาขา

 ๖.	ส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร	เพื่อให้เป็นตลาดกลางที่ได้มาตรฐาน	เป็นแหล่ง 

ซือ้ขายและกระจายสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม	ปัจจบุนัมตีลาดกลางในความส่งเสรมิของกรมการค้าภายใน 

ทั้งสิ้น	๙๒	แห่ง	แยกเป็น	ตลาดกลางข้าวและพืชไร	่๖๗	แห่ง	ตลาดกลางผักและผลไม	้๒๑	แห่ง	ตลาดกลาง 

สัตว์น�้า	๔	แห่งโดยด�าเนินการ	ดังนี้

  ๖.๑ ผลักดันการซื้อขายและเชื่อมโยงการจ�าหน่าย	ในตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริม

ของกรมการค้าภายใน	 โดยจัดงานเทศกาล	 “ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค...	 เทศกาลกินเจ”	 ระหว่างวันที่	 ๑๔-๒๒	

ตุลาคม	๒๕๕๕	ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค	รวม	๘	จังหวัด	๑๒	แห่ง	และงาน	“สินค้าเกษตรต้อนรับ

เทศกาลตรุษจีน”	 ระหว่างวันที่	 ๖-๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ที่กรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	และก�าแพงเพชร	 เพื่อให้

ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่สด	สะอาด	ในราคาที่เป็นธรรม

  ๖.๒ ผลักดันและเชื่อมโยงการซื้อขายในตลาดกลางประมูลข้าวสาร	 ที่ตลาดกลางข้าวและ 

พืชไร่	 จังหวัดนครสวรรค์	 (ท่าข้าวก�านันทรง)	 เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบการค้าข้าวสารอย่างเสรีและ 

เป็นธรรม	 ได้มีการเปิดประมูลซื้อขายข้าวสาร	 รวม	๑๑	ครั้ง	 โดยมีการเสนอซื้อขายจ�านวน	๑๕๘	 ราย	ปริมาณ 

ซื้อขาย	๑,๗๖๕.๑๐	ตัน	คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	๓๑.๗๒๑	ล้านบาท

  ๖.๓ ส่งเสริมการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตรในตลาดกลาง ดังนี้

   ๖.๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร เรื่อง

การพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้มีความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน	 ให้แก่

สมาชกิเครอืข่ายกลุม่เกษตรกรตลาดไท	ผูผ้ลติฝรัง่และชมพูท่บัทมิ	ระหว่างวนัที	่๒๕-๒๖	เมษายน	๒๕๕๖	ทีจ่งัหวดั

นครปฐม	มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	๑๔๕	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๖.๓.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดชั้นคุณภาพสินค้า	 และเชื่อมโยงการซื้อขาย 

ในตลาดกลาง	ที่จังหวัดชัยนาท	ขอนแก่น	และร้อยเอ็ด	ตั้งแต่เดือนมีนาคม–พฤษภาคม	๒๕๕๖

  ๖.๔ ส่งเสริมการซื้อขายในระบบตลาดข้อตกลง	 โดยเชื่อมโยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ 

ได้มีการท�าสัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร	 จ�านวน	๑๒	สินค้า	 ได้แก่	 ลองกอง	หอมแดง	สับปะรด	ลิ้นจี่

พันธุ์จักรพรรดิ์	 ล�าไย	 ไข่ไก่	 ข้าวโพดหวานฝักสด	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 มะม่วงน�้าดอกไม้	 เงาะ	มังคุด	 และสละ	 

รวม	๒๔	สัญญา	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	๒๓,๖๒๐.๒๑	ตัน	มูลค่า	๓๕๖.๘๒๙	ล้านบาท

  ๖.๕ ผลักดันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 

   ๖.๕.๑ จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการซื้อขายล่วงหน้าและการใช้

ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวม	๑๐	ครั้ง	ที่จังหวัดล�าปาง	พะเยา	อุตรดิตถ์	อุดรธานี	บึงกาฬ	

หนองคาย	พิษณุโลก	สุโขทัย	จันทบุรี	และระยอง	

   ๖.๕.๒ เผยแพร่ข้อมูลราคาล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและราคาใน 

ตลาดจริง ผ่านระบบ SMS	 ให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 เกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 สหกรณ์การเกษตร	 

และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกวันท�าการ	ประมาณวันละ	๑,๗๐๙	ราย	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้

ราคาล่วงหน้าและราคาตลาดได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต	การเพาะปลูก

และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๗.	จัดระบบการค้าสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับการผลิตและเป็นธรรม

  ๗.๑ ปาล์มน�้ามัน	 ด�าเนินมาตรการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อให้การค้าในประเทศด�าเนินไปตาม

กลไกตลาดปกติอย่างมีประสิทธิภาพ	การซื้อขายผลปาล์มมีการแข่งขันสูง	 ราคาที่เกษตรกรขายได้สอดคล้องกับ

ราคาน�้ามันปาล์มดิบ	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๗.๑.๑ ก�ากับดูแลระบบการค้าในประเทศ โดยใช้มาตรการต่าง	ๆ	ได้แก่	การแจ้งปริมาณ	

การควบคมุการขนย้าย	การปิดป้ายแสดงราคารบัซือ้	การตรวจสอบเครือ่งชัง่	และการตรวจสอบป้องกนัการลกัลอบ

น�าเข้า	และก�ากับดูแลการขนย้าย	

   ๗.๑.๒ วางระบบน�าเข้า-ส่งออกน�้ามันปาล์ม โดยบริหารการน�าเข้าน�้ามันปาล์มทั้งภายใต ้

องค์การการค้าโลก	 (World	 Trade	Organization:	WTO)	และเขตการค้าเสรีอาเซียน	 (ASEAN	Free	 Trade	

Area:	AFTA)	ได้แก่	(๑)	การน�าเข้าภายใต้	WTO	ภาษีในโควตาร้อยละ	๒๐	ปริมาณ	๔,๘๖๐	ตัน	ให้	อคส.	เป็น

ผู้น�าเข้า	ภาษีนอกโควตาร้อยละ	๑๔๓	ไม่จ�ากัดปริมาณ	(๒)	การน�าเข้าภายใต้	AFTA	ให้	อคส.	เป็นผู้น�าเข้า	โดยม ี

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ	 (กนป.)	พิจารณามาตรการที่จะรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี	

AFTA	เช่น	ก�าหนดผู้น�าเข้า	ปริมาณ	ชนิด	ช่วงเวลาการน�าเข้า	และมาตรการน�าเข้าอื่น	ๆ 	เพื่อไม่ให้ขัดต่อพันธกรณี

และมิให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ	และ	 (๓)	 การน�าเข้าเพื่อการส่งออก	 (นอกโควตา	WTO)	 โดยให้

ผู้น�าเข้าต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศเพื่อส่งออกด้วย	๑	ส่วน	ก่อนน�าเข้า	๑	ส่วน	และต้องส่งออกน�้ามันปาล์มไป 

ต่างประเทศเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า	๒	เท่าของปริมาณน�าเข้า	ภายใน	๓๐	วัน

  ๗.๒ ถั่วเหลือง	 คณะกรรมการนโยบายอาหารได้ก�าหนดมาตรการน�าเข้ากากถั่วเหลืองได้ไม่จ�ากัด

ปริมาณและช่วงเวลาน�าเข้า	ได้แก่	(๑)	การน�าเข้าภายใต้	WTO	ภาษีในโควตาร้อยละ	๒	โดยให้ผู้น�าเข้ารับซื้อกาก

ถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศในราคาไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ	๑๒.๑๓	บาท	ส่วนการน�าเข้านอกโควตา 

ต้องเสียภาษีร้อยละ	๑๑๙	 (๒)	 การน�าเข้าภายใต้	 AFTA	และข้อตกลงการค้าเสรี	 (Free	 Trade	Agreement:	

FTA)	กรณีไทย-ออสเตรเลีย	 ไทย-นิวซีแลนด์	 และไทย-ญี่ปุ่น	ภาษีร้อยละ	๐	 (๓)	การน�าเข้าภายใต้ความตกลง 

อาเซียน-เกาหลี	 ภาษีร้อยละ	๐	และ	 (๔)	 การน�าเข้าทั่วไป	ภาษีร้อยละ	๖	หรือกิโลกรัมละ	๐.๓๐	บาท	และ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ	ตันละ	๒,๕๑๙	บาท

  ๗.๓ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ดังนี้

   ๗.๓.๑ สร้างช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมและพัฒนา 

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน	(Farm	Outlet)	จ�านวน	๑๘	แห่ง	ใน	๑๕	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	(๓	แห่ง)	 

กาญจนบุรี	(๒	แห่ง)	นครสวรรค์	ชัยนาท	จันทบุรี	สมุทรสงคราม	อุบลราชธานี	นครราชสีมา	ศรีสะเกษ	อุดรธานี	 

มุกดาหาร	 ขอนแก่น	 สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	และกระบี่	 และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยให้น�าสินค้า 

ไปจ�าหน่ายในงานธงฟ้าและงานเทศกาลต่าง	 ๆ	 เช่น	 งานกาชาด	และงานเทศกาลท่องเที่ยว	 โดยมีมูลค่าสินค้า 

ที่จ�าหน่ายในแต่ละศูนย์ฯ	เฉลี่ยเดือนละ	๘๐,๐๐๐–๓๐๐,๐๐๐	บาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการสนับสนุนประมาณ 

ร้อยละ	 ๕๐	 รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 

เพื่อน�าความรู้ไปบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ฯ	ต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๗.๓.๒ เพิม่ศกัยภาพมาตรฐานการผลติของโรงงานปลาป่น โดยส่งเสรมิให้โรงงานปลาป่น

จัดท�าระบบ	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)/	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP)	

เพื่อใช้เป็นมาตรการสุขอนามัยปกป้องโรงงานปลาป่นในประเทศและยกระดับการผลิตโรงงานผลิตปลาป่น 

ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล	จ�านวน	๑๕	ราย

   ๗.๓.๓ พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว	 ด�าเนินการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน

การผลิตให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว	โดยจัดจ้าง	บริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าปรึกษาในการวางระบบ	GMP/HACCP	

แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๒๐	ราย	

   ๗.๓.๔ พฒันาคณุภาพข้าวสาร 

บรรจุถุง	 โดยด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวสาร 

หอมมะลิบรรจุถุ งที่ ได ้ รับ เครื่ องหมายรับรอง 

ที่จ�าหน่ายในท้องตลาด	 เพื่อให้ผู้ประกอบการรักษา 

คุณภาพและมาตรฐาน	 และคุ ้มครองผู ้บริโภค 

ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าได้คุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาต

ให้ใช้รูปพนมมือของกรมการค้าภายใน	 จ�านวน	 

๑๐๗	ราย	รวม	๑๖๓	เครื่องหมายการค้า

   ๗.๓.๕ จดัประกวดข้าวหอมมะลแิละข้าวตราคณุภาพดแีห่งประเทศไทย	เพือ่ให้เกษตรกร

และผู้ประกอบการข้าวถุงมีการพัฒนาขบวนการผลิตให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด	 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว	โดยด�าเนินการดังนี้

    ๗.๓.๕.๑ จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัด ๒๒	จังหวัด	 และคัดเลือก 

ผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ	

    ๗.๓.๕.๒ จัดประกวดข้าวตราคุณภาพดี โดยมีผู้ประกอบการโรงสีได้ส่งตัวอย่าง

ข้าวเข้าประกวดในระดับประเทศ	 จ�านวน	๘๘	ตัวอย่างจาก	๒๑	จังหวัด	 โดยได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ 

การประกวดในระดับประเทศ	เมื่อวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๗.๔ เสริมสร ้างศักยภาพบริหาร 

จัดการโลจิสติกส์ ดังนี้

   ๗.๔.๑ เสริมสร ้างศักยภาพ

และยกระดับประสิทธิภาพผู ้ประกอบกิจการ

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อสนับสนุน 

ให้กิจการคลังสินค้า	 ไซโล	และห้องเย็นมีมาตรฐาน

ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 

ผู้ใช้บริการ	 โดยรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ

เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	๕๑	 ราย	 (ผู้ประกอบการ

รายใหม่	 ๑๑	 ราย	 ผู้ประกอบการต่ออายุใบรับรอง	 

๒๔	 ราย	 และผู ้ประกอบการตรวจรักษาระบบ 

มาตรฐาน	๑๖	ราย)	รวมทั้งจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการเพื่อเข้าสู ่กระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนด

   ๗.๔.๒ ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า  

เพื่อเชื่อมต่อการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งการน�าเข้าและส่งออก	และเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม

อาเซียน	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในเป็นศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้า	จ�านวน	๒	แห่ง	ที่ตลาดอุดรเมืองทอง	จังหวัดอุดรธานี	และตลาดศรีทองเมือง	จังหวัดขอนแก่น

   ๗.๔.๓ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ โดยพัฒนาระบบข้อมูลตลาดกลาง	

คลังสินค้า	 ไซโล	 และห้องเย็น	 เพื่อให้มีระบบข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์	 

รวมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการด�าเนินงานและการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรับฝากเก็บ	 ตลอดจน 

ให้ค�าแนะน�าด้านการเสริมสร้างการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า	 ไซโล	 และห้องเย็น	 และ 

เสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและแนวทางในการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบกจิการคลงัสนิค้า	

ไซโล	และห้องเย็น	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๑.๒ ผลติพนัธุพ์ชืและปัจจยั 

การผลิต การขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรเพื่อให ้

เกษตรกรได้รับพันธุ ์พืชพันธุ ์ดีและปัจจัยการผลิต 

ทดแทนการใช้สารเคมี	 จ�านวน	๕๐	ชนิด	 แบ่งเป็น	 

พืชไร่	 จ�านวน	๑๓	ชนิด	พืชสวน	จ�านวน	๒๕	ชนิด	 

ปัจจัยการผลิต	จ�านวน	๑๒	ชนิด	ซึ่งได้มีการกระจาย 

พันธุ์พืชไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อน�าไปใช้ 

ประโยชน์แล้วร้อยละ	๘๔.๖๒	ของผลผลิตที่ผลิตได้	 

สร้างมูลค่าของผลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

ประมาณ	๑๔๐.๗๑	ล้านบาท	และส่งผลให้เกษตรกร 

มีพืชพันธุ์ดีไปใช้ในกระบวนการผลิตในพื้นที่ไม่น้อย 

กว่า	๕๘๑,๐๐๐	 ไร่	 พันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	

โดยผลิตไข่ไหม	๒๔๔,๗๒๔	แผ่น	ผลิตหม่อนช�าถุง	

๒๘๑,๘๗๙	ถุง	และผลิตกิ่งช�าหม่อน	๑.๔๕	ล้านต้น

        

ขขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร 

สร้างมูลค่าผลผลิตพันธุ์พืช

และปัจจัยการผลิต 

140.71 ล้านบาท 

เกษตรกรมีพืชพันธุ์ดีไปใช้

ในกระบวนการผลิตในพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๕81,000 ไร่

 ๘.	พัฒนาภาคเกษตร	โดยให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานในเรื่องต่อไปนี้	

  ๘.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

   ๘.๑.๑ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ รับรองพันธุ์พืชเพื่อกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร	จ�านวน	๘	พันธุ์	

อาทิ	ปาล์มน�้ามันลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี	๘๔-๘		ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร	๘๔-๓		มะนาวพันธุ์พิจิตร	๑		ถั่วเขียว

พันธุ์ใหม่	ชัยนาท	๘๔-๑		กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร	๒	และถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่	๘๔-๒

	 	 	 	 นอกจากนี้	 ได้วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต	 เมล็ดพันธุ์เฮมพ์	 รวบรวม 

พันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงได้	๑๕๐	สายพันธุ์	สามารถลดต้นทุนผลิตผลองุ่นได้ร้อยละ	๗-๓๑	คืนทุนได้ภายใน	๒	ปี	และ

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 เชื้อแบคทีเรีย	BK33	copper	 oxychloride	และน�้าหมักชีวภาพท�าให้กล้าผักปลอดโรค	 

และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ	๑๕-๑๗	สามารถคืนทุนได้ใน	๕	ปี
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

แบบโรตารีส�าหรับอบแห้งพืชเมล็ดหลายชนิด	อาทิ	 เมล็ดกาแฟ	และโกโก้	 เครื่องขุดมันส�าปะหลังแบบไถหัวหมู	 

สามารถแก้ปัญหาข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ได้มากขึ้น	 ท�างานได้มากกว่าแรงงานคน	๓	 เท่า	 เครื่องกะเทาะเปลือก

เมล็ดทานตะวันได้ในอัตรา	๑๒๐	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	มีประสิทธิภาพในการคัดแยกได้ร้อยละ	๙๐	และพัฒนา 

เครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุกแบบลิฟต์ติดท้ายรถแทรคเตอร์	สามารถยกน�้าหนักได้ประมาณ	๑,๖๐๐	กิโลกรัม

   ๘.๑.๔ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ	 ได้แก่	 (๑)	พัฒนา

เครือ่งหมายโมเลกลุใหม่ทีม่คีวามจ�าเพาะสงูส�าหรบัตรวจคดักรองโรค	ซึง่เป็นขัน้ตอนส�าคญัในการคดัพนัธุส์ะอาด	

เพื่อน�าไปขยายพันธุ์	เรียกว่า	Sec	A		(๒)	การป้องกันก�าจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานในชมพู่	(๓)	การพัฒนา 

เห็ดเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับการเพาะในประเทศไทย	 (๔)	 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดยะลา	 และการขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 

ยกมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดยะลา	และ	 (๕)	การตัดวงจรหนอนหัวด�ามะพร้าวด้วยสาร 

อิมาเม็กตินเบนโซเอท

   ๘.๑.๕ จดัหาเมลด็พนัธุพ์ชืไร่หลงันาเพือ่สนบัสนนุโครงการจดัระบบการปลกูข้าว โดย

จัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและส่งมอบให้เกษตรกร	จ�านวน	๔๙๖.๒๗	ตัน	เพื่อน�าไปปลูกขยายในพื้นที่	๘๕,๙๔๐	ไร่	

ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าจากการจ�าหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า	๑๗๒	ล้านบาท

   ๘.๑.๓ วิ จั ย เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล 

การเกษตรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต	 ให้แก ่

เกษตรกร	จ�านวน	๕	งานวิจัย	ได้แก่	เครื่องเกี่ยวนวด 

ถัว่เขยีว	สามารถลดค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว 

ลงประมาณร้อยละ	๗๐	 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช ้

แรงงานคน		เครือ่งแปรรปูถัว่เขยีว	สามารถท�าวุน้เส้น 

ได้เหมือนกับแป้งถั่วเขียวที่ได ้จากการบดและ 

ร่อนด้วยแรงงานคน	 แต่สามารถผลิตแป้งถั่วเขียว

ได้มากกว่าการใช้แรงงานคนบดประมาณ	๖๐	 เท่า		 

เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง	 สามารถตัดท่อน

พนัธุ	์๓,๒๖๔		ท่อนต่อชัว่โมง	การพฒันาเครือ่งอบแห้ง 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๑.๖ พัฒนากระบวนการ 

ถ ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลัง 

แบบครบวงจร ได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลังแบบครบวงจร	 

ในรูปแบบของการบูรณาการหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้เกษตรกร 

มีผลผลิตสูงขึ้น	ผลจากการด�าเนินการสามารถแก้ไข

ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู	

ในแหล่งปลูกส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้ภายในเวลา	๓	ปี	สามารถลดพืน้ทีก่ารระบาดลงได้ 

ร้อยละ	๙๗	ของพื้นที่การระบาดสูงสุดในป	ี๒๕๕๒	 

(๑.๔๕	ล้านไร่)	และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ร้อยละ	๑๕	

จาก	๓.๕๐	ตันต่อไร่เป็น	๔.๐๓	ตันต่อไร่ในพื้นที่ปลูก	 

ลลดการระบาดของ

เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังสีชมพู

ได้ร้อยละ 97 

ของพื้นที่การระบาด 

และเพิ่มผลผลิตต่อไร ่

ได้ร้อยละ 1๕

กเกษตรกรได้รับ

การถ่ายทอดความรู้ 

จํานวน 107,820 ราย

๑.๙	ล้านไร่	สามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า	๒๐,๕๐๐	ล้านบาท

   ๘.๑.๗ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร โดยผลิต 

เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายหรือสายพันธุ์แท้รองรับให้การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เครือข่าย	 

พร้อมกับตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน	 และกลุ่มเกษตรกร	 จ�านวน	 

๕๓	กลุม่ต่อสหกรณ์	ในพืน้ที	่๒๔	จงัหวดั	ซึง่สามารถเพิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืงจากร้อยละ	๕	เป็นร้อยละ	๒๔	 

และถั่วเขียว	 จากร้อยละ	๙	 เป็นร้อยละ	๕๑	 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ	 ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมระดับ 

ชุมชนท�าให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมไว้ใช้เองในชุมชน	 รวม	 ๘๐	 ตัน	 

และลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ถึงร้อยละ	๔๐	

   ๘.๑.๘ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

การผลิตสินค้าเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมีเกษตรกรได้รับ 

การถ่ายทอดความรู้	 จ�านวน	๑๐๗,๘๒๐	 ราย	อาทิ	

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 มีการอบรมการใช้ปุ ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ๓,๐๐๐	 ราย		

กาแฟ	 มีถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดต้นทุน	 

จ�านวน	๑,๕๐๐	ราย	ปาล์มน�า้มนั	มกีารจดักระบวนการ 

เรียนรู ้ในด้านการจัดสวนที่ถูกต้องและเหมาะสม	 

มาตรฐานการเกบ็เกีย่ว	การใส่ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดนิ	 

จ�านวน	 ๑,๒๐๐	 ราย	 ถั่วเหลือง	 มีการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีในด้านการวางแผนการผลิต	 จ�านวน	 

๙๕๓	 ราย	 สับปะรด	มีการอบรมหลักสูตรการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต	 การตลาดและการจัดการ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

สินค้า	จ�านวน	๕,๔๑๒	ราย	สมุนไพร	มีการอบรมเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร	ทั้งสมุนไพรหายาก	พื้นเมือง/น�าเข้า	 

จ�านวน	 ๔,๒๙๘	 ราย	 ไม้ผล	 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้คุณภาพดี	 

จ�านวน	๒๕,๑๒๕	ราย	มันส�าปะหลัง	มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการลดต้นทุนการผลิต	จ�านวน	๑๓,๔๙๐	ราย	

และจัดท�าแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต	จ�านวน	๓๖๖	ไร่	

   ๘.๑.๙ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	 

มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ	๖๘	แห่ง	 ในพื้นที่	 ๓๗	 จังหวัด	 รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิก	 

รวม	๓๑,๖๙๐.๔๗	ตัน	 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานหลังการปรับปรุงสภาพแล้ว	 จ�านวน	๒๖,๘๖๘.๓๖	ตัน	 

สหกรณ์จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ให้สมาชิกแล้วจ�านวน	 ๒๕,๔๐๑.๘๖	 ตัน	 สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 

ทางการตลาดในการผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว/ถั่วเหลืองให้สหกรณ์	๖๔	แห่ง	๔๓.๕๑	ล้านบาท

  ๘.๒ พัฒนาการประมง	 วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	 สัตว์น�้าชายฝั่ง	 และ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้า	๘๘	 เรื่อง	ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง	 โดยพัฒนาการผลิตพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อการปรับปรุง	บ�ารุง	

และรกัษาสายพนัธุ	์ส่งเสรมิเกษตรกรเข้าสูม่าตรฐาน	มกษ.	๗๔๐๑–๒๕๕๒	ส่งเสรมิการรวมกลุม่และการท�าเกษตร

พนัธสญัญา	๑๕๐	ราย	และผลติจลุนิทรย์ีเพือ่ใช้ในกจิกรรมกุง้ทะเล	๔๕,๐๐๐	ซอง	และผลติพนัธุส์ตัว์น�้าเพือ่ปล่อย

ลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ	๑,๑๔๒	ล้านตัว	พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	โดยการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ	์๙	 เรื่อง	 	บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง	

ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน�า้ที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟ	ู๙	ล้านไร่	 โดยการตรวจติดตามและควบคุมการท�าประมง	 

๑,๕๑๖	ครั้ง	 จับกุมผู้กระท�าผิด	๘๑๘	คดี	๒,๓๘๘	 ราย	ออกใบอนุญาตท�าการประมง	๔๔,๓๙๓	ฉบับ	และ 

ด�าเนินงานด้านกฎหมายท�าการประมง	๕๑๘	 เรื่อง	การด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการประมงนอกน่านน�้า	 โดย

เร่งรัดการเจรจาเพื่อจัดท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย	

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อการบริหารเรือประมงสัญชาติไทย	 ทั้งนี้	 ร่างพระราชบัญญัติการประมง	 

พ.ศ.	....	ทีม่ข้ีอกฎหมายครอบคลมุในเรือ่งนีก้�าลงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของรฐัสภา	การด�าเนนิการเพือ่รองรบั 

กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน	ต่อต้าน	และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงาน	และใช้การการควบคุม	

(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU)	ในพื้นที่	๒๒	จังหวัดชายทะเล	โดยการตรวจสอบรับรอง

สัตว์น�้าออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า	 ๔,๙๔๙	ฉบับ	 ออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น�้า	 ๒,๒๗๘	ฉบับ	 ควบคุม 

การท�าประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ	IUU	๒,๗๙๖	ล�า	และปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมง	๔๓๒	ล�า	จัดท�า/

รักษาระบบ	ISO/IEC	และขยายขอบข่ายการรับรอง	การจัดท�าระบบ	ISO/IEC	17025	พัฒนาศักยภาพการบริหาร

จดัการห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล	รวมทัง้	จดัท�าระบบ			ISO/IEC	17020	พฒันาศกัยภาพระบบการจดัการ

ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานตรวจตามมาตรฐาน	มอก.	๑๗๐๒๐	(ISO/IEC	

17020)	เพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการให้บริการงานตรวจ	และลดการตรวจประเมินซ�้าซ้อนจากผู้ใช้บริการ	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๘.๓ พฒันาด้านปศสุตัว์ โดยการศกึษาวจิยัด้านการปศสุตัว์	๘๑	เรือ่ง		ผลติสตัว์พนัธุด์	ี๑.๗๐	ล้านตวั	 

ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	๕๖,๒๘๐	ตัน	สร้างฟาร์มเครือข่ายการผลิตสัตว์	๔๖๘	 เครือข่าย	 เร่งรัดการผลิตโคเนื้อ

คุณภาพโดยการให้บริการผสมเทียม	๔๑,๖๔๖	ตัว	นอกจากนี้	ได้เพิ่มสมรรถนะการควบคุม	ป้องกัน	วินิจฉัย	และ

บ�าบัดโรคสัตว์	 โดยฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว	์๒๔.๘๕	ล้านตัว	 รักษาพยาบาลสัตว์และถ่ายพยาธิ	

๑๐.๙๔	ล้านตัว	 ตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรคสัตว์	 ๒๘๘,๖๖๑	ตัวอย่าง	 ท�าลายเชื้อโรคบริเวณสถานที่เสี่ยงต่อ 

การเกิดโรคระบาด	๒,๗๑๕,๒๖๘	แห่ง

  ๘.๔ การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (Zoning) ได้ด�าเนินการประกาศเขตเหมาะสม 

ส�าหรับการผลิต	 ด้านพืช	 ประกอบด้วย	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 

อ้อยโรงงาน	ล�าไย	สับปะรดโรงงาน	 เงาะ	ทุเรียน	มังคุด	กาแฟ	และมะพร้าว	ด้านปศุสัตว	์ประกอบด้วย	 โคนม	 

โคเนื้อ	สุกร	ไก่เนื้อ	และไก่ไข่	และด้านประมง	ประกอบด้วย	กุ้งทะเลและสัตว์น�้าจืด	นอกจากนี้	มติคณะรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	 ๒	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตการวางแผนการใช้ที่ดิน 

เพื่อการเกษตร	และพื้นที่นอกเขตการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรประกอบด้วย

   ๘.๔.๑ การบริหารจัดการพื้นที่ในเขตการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มี 

ความเหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าว โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต	และจัดระบบ

การปลูกข้าวในเขตพื้นที่ชลประทาน

   ๘.๔.๒ การบริหารจัดการพื้นที่นอกเขตการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  

โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพิจารณาทางเลือกปลูกพืชต่าง	ๆ 	ได้แก่	อ้อย	ข้าวโพด	ปาล์มน�้ามัน	พืชไร่นาสวนผสม	 

พืชผัก-ผลไม้	 พืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโค	 และการเลี้ยงปลา	ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีความจ�าเป็น	 

เพื่อเป็นมาตรการจูงใจเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 

กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงมหาดไทย	 และผู ้ประกอบกิจการ	 เพื่อร่วมด�าเนินการขับเคลื่อนในทุกด้าน	 

ผ่านมาตรการจูงใจ	 เพื่อให้เกษตรกรใช้พิจารณาตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

ตามความต้องการของตนเอง

  ๘.๕ เสริมสร้างรากฐานครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง ดังนี้

   ๘.๕.๑ จดัท�าระบบทะเบยีนครวัเรอืนเกษตรกร โดยการปรบัปรงุฐานข้อมลูระบบทะเบยีน

ครัวเรือนเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	ตามการเปลี่ยนแปลงการผลิตของเกษตรกร	 เพื่อให้ 

ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลในการก�าหนดนโยบายส่งเสริมด้านการผลิต	 การตลาดและราคาสินค้าเกษตร	 

ขณะนี้มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว	จ�านวน	๗.๒๑	ล้านครัวเรือน	แต่เนื่องจากความต้องการของข้อมูล 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาล	 เช่น	 โครงการรับจ�าน�า	 การช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ประสบภัยพิบัติได้ใช้ข้อมูลระดับแปลง	จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงการจัดท�าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากครัวเรือน

เป็นรายแปลง	ขณะนี้ได้ด�าเนินการไปแล้ว	จ�านวน	๓.๙๒	ล้านครัวเรือน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๕.๒ บัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อเกษตรกร	 รัฐบาลได้ด�าเนินการจัดให้มีบัตรเครดิต/ 

บัตรสินเชื่อเกษตรกรซึ่งเป็นการด�าเนินงานโครงการต่อเนื่องจากปีแรก	 โดย	ธ.ก.ส.	 ได้มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกร

สะสมถึงเดือนสิงหาคม	๒๕๕๖	จ�านวน	๔,๑๔๐,๐๘๙	 ราย	 เปิดใช้งานแล้ว	๔,๐๔๖,๑๗๕	 ราย	และใช้บัตร 

ซื้อปัจจัยการผลิตเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๑๗,๐๘๔.๖๖	ล้านบาท

   ๘.๕.๓ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร 

สู่ Smart farmer 	 โดยได้ท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเกษตรปราดเปรื่อง	

(Smart	Farmer)	กบั	ธ.ก.ส.	และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เพือ่พฒันาเกษตรกร	สถาบนัเกษตรกรกลุม่เป้าหมาย	 

ให้เป็นเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	พร้อมลงนามบันทึก 

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ในการสนับสนุนนโยบาย	Smart	Farmer/Smart	Officer	 

“หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง	 :	One	 ID	Card	 for	 Smart	 Farmer”	 กับกระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และส�านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 ๑๗	มกราคม	๒๕๕๖	 โดยใช้

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของประเทศ	 ซึ่งจะน�า 

ข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บไว้บนบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์	 (Smart	 Card)	 ให้เป็นบัตรเดียวที่มี

ข้อมูลครบถ้วน	ทั้งนี้	ได้ถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	๗.๒	ล้านครัวเรือน	ให้กระทรวงมหาดไทยครบถ้วนแล้ว	 

เมื่อวันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	ประกอบด้วย	 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร	 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร	 

และการประกอบกิจกรรมการเกษตร

	 	 	 	 นอกจากนี	้ยงัจดัท�าโครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ (Young Smart Farmer)  

ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ธ.ก.ส.	 โดยสนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนธุรกิจเกษตร 

ของนกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนปีการศกึษา	๒๕๕๕	ทีม่คีวามเป็นไปได้ทางการผลติ	การตลาด	 

และการเงิน	 จ�านวน	๑๐	 ราย	 ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและทีวีเกษตร	 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านการเกษตรกับประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 และภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ทั่วโลก	 อีกทั้งยังเป็นการ

เตือนภัย	 เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่งนับเป็นสื่อกลางระหว่าง 

หน่วยงานภาครฐัและภาคการเกษตร		รวมทัง้ได้จดัท�าปฏทินิสนิค้าเกษตรล่วงหน้า	ตัง้แต่	๑	มกราคม-๓๑	ธนัวาคม	

๒๕๕๖	ซึ่งได้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 	 	 	 ด�าเนนิการจดัตัง้สถานโีทรทศัน์เกษตร (MOAC TV) เพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ 

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่	เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง	ๆ	รวมถึง 

เกษตรกร	 โดยรูปแบบรายการที่จะเผยแพร่ผ่านทีวีเกษตร	 จะแบ่งเป็น	๔	กลุ่ม	 คือ	 (๑)	 กลุ่มรายการโครงการ 

พระราชด�าริ	(๒)	กลุ่มรายการข่าว	(๓)	กลุ่มรายการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์	และ	(๔)	กลุ่มรายการสารคดี

และสาระด้านการเกษตร	 ซึ่งจะออกอากาศตลอดทั้ง	 ๒๔	 ชั่วโมง	 และเผยแพร่รายการที่ออกอากาศไปแล้ว 

ผ่านสื่อสมัยใหม่	(New	Medis)	เช่น	Youtube	หรือ	Social	Network	เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	ขณะนี้ผลิต 

และออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้ว	๙๕๔	ชั่วโมง	พร้อมจัดท�าข้อมูลด้านการเกษตรระดับจังหวัด	

เพื่อพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรของเกษตรกรทั้งกลุ่มที่มีรายได้อยู่ที	่ ๑๘๐,๐๐๐	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	 และ 

ที่ต�่ากว่า	 ๑๘๐,๐๐๐	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	 ให้มีการท�าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง	 อีกทั้งยัง 

จัดโครงการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว	 เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อค้นหา

เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว	 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าเกษตรกร	 (โรงเรียนชาวนาต้นแบบ	 :	

Training	of	Trainer)	เพือ่สร้างและพฒันาแกนน�าศนูย์ต้นแบบผลติเมลด็พนัธุข้์าวทีไ่ด้คณุภาพและผ่านมาตรฐาน

การผลิตเมล็ดพันธุ	์ เน้นสร้างกระบวนการการเรียนรู้และการฝึกทักษะในการเป็นวิทยากร	กระบวนการการผลิต

เมล็ดพันธุ์	และการจัดการแปลงนา	ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง	ตลอดจนการคัดเลือก

เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่	

   ๘.๕.๔ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ	 

เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้	 โดยผ่านกลไกการอบรม

หลักสูตรเกษตรยั่งยืน	หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	 และหลักสูตรนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	

(วษท.)	 เกษตรกรมืออาชีพ	จ�านวน	๓๖,๐๐๖	 ราย	นอกจากนี้	 ได้อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 

การบรหิารจดัการธรุกจิ	และการสร้างเครอืข่าย	การท�าธรุกจิในรปูแบบสหกรณ์	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	๒๐,๗๔๘	ราย	 

และได้พัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส	ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินตกทอดในอนาคต	

จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน	 จัดท�าแปลงเรียนรู้เกษตรกรรม 

ร่วมกัน	จ�านวน	๔๐๕	โรงเรียน	รวม	๒๑,๐๒๐	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๕.๕ จัดให ้มีอาสาสมัคร

เกษตร ในสาขาต่าง ๆ ที่ส�าคัญ อาทิ

    ๘.๕.๕.๑ อาสาสมคัร 

เกษตรหมู ่บ้าน โดยการอบรมถ่ายทอดความรู  ้

ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในการจดัเกบ็ข้อมลู

พื้นฐาน	การท�าแผนพัฒนาการเกษตร	การติดตาม

สถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน	การแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกร	 โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ในการปฏิบัติงาน	จ�านวน	๗๔,๙๐๑	ราย	

    ๘.๕.๕.๒ หมอดินอาสาและยุวหมอดิน โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

หมอดินอาสาให้มีความรู ้ความเข้าใจ	 มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรดินอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับต�าบล/หมู่บ้าน	และโรงเรียน	

จ�านวน	๘๒,๓๑๒	ราย	

    ๘.๕.๕.๓ อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) โดยการฝึกอบรม	

สมัมนา	ศกึษาดงูาน	เพือ่ให้เกษตรกรเข้าถงึองค์ความรู	้ท�าหน้าทีป่ระสานงานเครอืข่ายเกษตรกรในเขตปฏริปูทีด่นิ	

และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้	การพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๑,๒๑๒	ราย

    ๘.๕.๕.๔ อาสาสมคัร

เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ได้มีการสร้างครูบัญชี

ต้นทุนอาชีพ	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรเสนอแนะ

ความรู้ด้านบัญชี	 การท�าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน	

บญัชต้ีนทนุอาชพี	เพือ่ให้รูจ้กัใช้จ่ายเงนิ	และเป็นการ

สร้างวินัยทางการเงินที่ดี	จ�านวน	๙,๘๒๑	คน	

   ๘.๕.๖ แก้ไขปัญหาหนีส้นิและ

การฟื้นฟูอาชีพ	 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน 

หรือผู้ยากจนหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการเช่าทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ซึง่เป็นผูท้ีม่ปัีญหา 

ด้านหนี้สินที่ดินท�ากินถูกน�าไปจ�านอง	 ขายฝาก 

หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู ้ยืมแก่เกษตรกรและ 

ผู้ยากจนให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืนมา	หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ	 เกษตรกรและผู้ยากจน 

ด้านหนี้สินและที่ดินได้รับการช่วยเหลือหรือเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ	จ�านวน	๖๙๐	ราย	วงเงิน	

๘๕.๕๒	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๘.๕.๗ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน โดยจัดท�าคู่มือและสื่อเรียนรู้	๓๖๒	ศูนย์	

จัดท�าคู่มือเจ้าหน้าที่	จ�านวน	๑,๐๐๐	เล่ม	สนับสนุนกระสอบ	๒๙,๐๐๐	ใบ		สนับสนุนเมล็ดพันธุ์	๗๓๔.๕๕	ตัน		

สนับสนุนสารชีวินทรีย์	 ๑,๘๑๐	ถุง	 เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	 ปอบรมชาวนาชั้นน�าศูนย์ข้าวชุมชนใหม่	 

๘๓๕	ราย		จัดอบรมเจ้าหน้าที่	๔๕๓	ราย	รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และชาวนา

ผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี	๖,๔๑๙	ราย	

	 ๙.	เร่งรดัพฒันาธรุกจิการเกษตร	โดยการพฒันารปูแบบการบรรจผุลติภณัฑ์และพฒันาผลติภณัฑ์	

ได้แก่	 การผลิตแผ่นใยอัดส�าหรับท�าบรรจุภัณฑ์	 สกัดจากเปลือกทุเรียน	และต้นกล้วยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	เช่น	ถาดใส่อาหารกล่อง	และพัฒนาแผ่นใยอัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

โดยผลิตแผ่นใยอัดจากเปลือกทุเรียน	น�าไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์โดยใช้แม่พิมพ์โลหะรูปจาน

 ๑๐.	 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม	 โดยเน้นการด�าเนินงานสินค้าเกษตรปลอดภัย	 

เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ	มีมาตรฐาน	และมีโอกาสขยายตลาด	ดังนี้

  ๑๐.๑ ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ด�าเนินการตรวจสอบและรับรองสินค้า/

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ดังนี้

   ๑๐.๑.๑  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าด้านพืช โดย

    ๑๐.๑.๑.๑ ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต/โรงงานแปรรูป โรงคัดบรรจุ และ 

โรงรม โดยการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่ เหมาะสม	 (Good	 Agricultural	 

Practices:	GAP)	๑๐๗,๔๖๔	ฟาร์ม	ปัจจุบันมีแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองและยังไม่หมดอายุในประเทศรวม	 

หแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง 

GAP 1๖2,4๓๖ ฟาร์ม 

97๕,918.02 ไร่ 

พืชเศรษฐกิจสําคัญ

ที่ผ่านการรับรอง 

4๖2,๕1๖ ไร่ 

มูลค่าจากการจําหน่าย

ผลผลิต 7,200 ล้านบาท

๑๖๒,๔๓๖	ฟาร์ม	คิดเป็นพื้นที	่ ๙๗๕,๙๑๘.๐๒	 ไร่	 

และมีพื ช เศรษฐกิ จส� าคัญที่ ผ ่ านการรับรอง	 

(ได ้สัญลักษณ์	 Q)	 แล้ว	 เช ่น	 ล�าไย	 สับปะรด	 

มังคุด	 ทุ เรียน	 และเงาะ	 เป ็นพื้นที่ รวมทั้ งสิ้น	 

๔๖๒,๕๑๖	 ไร ่	 คิดเป็นมูลค่าจากการจ�าหน่าย 

ผลผลติประมาณ	๗,๒๐๐	ล้านบาท	รวมทัง้ตรวจสอบ 

และรับรองโรงงานแปรรูป	 โรงคัดบรรจุ	 และโรงรม	

ตามระบบ	GMP/HACCP	๔๘๕	 โรงงาน	ปัจจุบัน 

มีโรงงานทีข่ึน้ทะเบียนและผา่นมาตรฐานในประเทศ	

๑,๐๐๑	โรงงาน	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๑๐.๑.๑.๒ ตรวจสอบปัจจัยการผลิต	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 

ทางการเกษตร	๑๓๑,๗๘๘	ตัวอย่าง	ตรวจสอบการน�าเข้า	พืช	ปัจจัยการผลิต	ปุ๋ย	วัตถุอันตราย	และเมล็ดพันธุ ์

จากการน�าเข้า/แหล่งผลิต	ร้านค้า	๘๘,๑๒๘	รายการ		รวมทั้งควบคุมก�ากับดูแลตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	 

๖	ฉบับ	 อาทิ	 ปุ๋ย	 วัตถุอันตราย	พันธุ์พืช	 คุ้มครองพันธุ์พืช	๘๒,๕๓๘	ฉบับ	ตลอดจนออกใบรับรองการปฏิบัต ิ

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับข้าวเปลือก	 โดยตรวจรับรองฯ	 คงอายุรายเก่า	 ๒๘,๑๗๕	 แปลง	 ตรวจรับรองฯ	 

รายใหม่	๕,๓๒๕	แปลง	ตรวจรับรองฯ	แบบกลุ่ม	๓๐	แปลง	ตรวจรับรองฯ	โรงสีข้าว	๔	โรง

    ๑๐.๑.๑.๓ ตรวจวเิคราะห์ผลผลติและสนิค้าเกษตรเพือ่การส่งออก โดยออกใบรบัรอง 

สุขอนามัย	สารพิษตกค้าง	สารปนเปื้อน	คุณภาพสินค้าพืช	จ�านวน	๔๘,๑๒๗	ฉบับ	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช	 

๒๓๘,๔๘๔	ฉบับ	ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา	๕	แห่ง	๙๕๘	ครั้ง	 ซึ่งมี

ปริมาณยางที่ผ่านการซื้อขายจากตลาดกลางรวมทั้งสิ้น	๙๔,๒๑๐.๖๕	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	๗,๖๕๗.๒๓	ล้านบาท

    ๑๐.๑.๑.๔ ตรวจรบัรอง

มาตรฐานผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้บริโภคผ้าไหมไทย	 

โดยด�าเนินการรับรองผ้าไหม	ตรานกยูงพระราชทาน	

จ�านวน	๑๐๗,๘๔๗.๔๑	เมตร	

   ๑๐.๑.๒ ตรวจรับรองคุณภาพ

สินค ้ าประมง เป ็นการตรวจประเมินฟาร ์ม	

๒๙,๔๓๕	 ฟาร ์ม	 ตรวจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ  ์

สัตว์น�้า	 ๓๑๒	 โรง	 และตรวจรับรองมาตรฐาน

ตั วอย ่ างสินค ้ าประมง 	 ๙๖,๑๖๑	 ตั วอย ่ าง	 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ ์ปลานิล	 

๔๐	ฟาร์ม	รวมทัง้พฒันาความรูเ้กษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง 

ปลานิลเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	๙๘๘	ราย

   ๑๐.๑.๓  ตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ มีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม	 

๒๓,๖๙๙		ฟาร์ม	ตรวจรับรองโรงงาน	๑,๙๔๗	โรงงาน	ตรวจรับรองร้านค้า	๑๗,๔๔๑	ร้าน	ออกใบอนุญาตร้านค้า	 

๑๗,๒๘๕	แห่ง	 ตรวจรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์	 ๗๐	 คอมพาร์ทเมนต์	 และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า 

ปศุสัตว์		๒๗๙,๔๖๔	ตัวอย่าง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑๐.๑.๔ ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ตรวจสอบและรับรอง 

แหล่งผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์	 ๑,๑๙๔	แปลง	มีแปลงที่ผ่านมาตรฐานแล้ว	๖๑๕	แปลง	คิดเป็นพื้นที่	

๓๘,๓๕๖	ไร่	ส่วนใหญ่เป็น	ชา	กาแฟ	พืชผักตระกูลแตง	มะเขือ	กะหล�่า	พืชสมุนไพร	หอม	กระเทียม	และไม้ผล 

เมอืงหนาว	ส่งผลให้มลูค่าผลผลติเกษตรอนิทรย์ีมรีาคาสงูกว่าสนิค้าเกษตรทัว่ไป	๒	เท่า	นอกจากนี	้ได้ตรวจรบัรอง 

การคัดบรรจุและการแปรรูปพืชอินทรีย์	 ๒๑	 โรงงาน	มีโรงงานที่ผ่านมาตรฐานแล้ว	๑๙	 โรงงาน	ตรวจรับรอง

มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์	๑๘	ครั้ง	 และพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเข้าสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	๙	ฟาร์ม	

  ๑๐.๒ ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร	 โดยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับหลักสูตรการผลิต

ตามระบบการจัดการคุณภาพ	GAP	ด้านพืชและข้าว	 จ�านวน	๒๗,๑๖๐	 ราย	และให้ค�าปรึกษาประเมินแปลง 

เบื้องต้น	๙,๖๗๔	แปลง	 และอบรมเกษตรกรเพื่อขอรับรองแบบกลุ่ม	 ๑๙๘	 ราย	หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจ 

ประเมินระบบการผลิตข้าว	GAP	ข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าว	๒๔๘	 ราย	อบรมที่ปรึกษาจัดท�าระบบควบคุม

ภายในของกลุ่มฯ	๑๓๕	 ราย	 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การผลิตพืชอินทรีย์	 และพัฒนากระบวนการจัดการ 

ผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	๙๖๐	ราย	และฝึกอบรมบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในหลักสูตร

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอินทรีย์	 ๒๙๖	 ราย	 รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานข้าว	GAP	ข้าวอินทรีย์และโรงสีข้าว	GMP	๒๕๓	ราย	อบรมความรู้การผลิตผักปลอดภัย	๑๗,๓๔๐	ราย	 

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการเรียนรู้	 ๘๕๑	กลุ่ม	 รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 

๓	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	การยกระดับน�้านมโคดิบแบบครบวงจร	(๒)	การยกระดับมาตรฐานปาล์มน�้ามันแบบครบวงจร	

และ	(๓)	การยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร

  ๑๐.๓ น�ามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่จัดท�าแล้วเสร็จไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

   ๑๐.๓.๑  จัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แล้วเสร็จจ�านวน ๗ เรื่อง ได้แก่  

(๑)	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชอาหาร	 (๒)	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชอาหารสัตว์	 

(๓)	 ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	 (๔)	ปลานิล	 (๕)	 การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น�้า	 (๖)	 การชันสูตร

โรคไข้หวัดใหญ่สุกร	และ	 (๗)	กุ้งทะเล	ท�าให้ปัจจุบันมีมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว	จ�านวน	๒๑๕	เรื่อง	แบ่งเป็น	 

มาตรฐานสินค้า	๘๓	เรื่อง	มาตรฐานระบบการผลิต	๙๘	เรื่อง	และมาตรฐานข้อก�าหนดทั่วไป	๓๔	เรื่อง

   ๑๐.๓.๒  ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

โดยการบริหารจัดการระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	 (ACFS	Early	Warning)	และปรับปรุงระบบให้ม ี

การใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ขณะนีม้สีมาชกิเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๓,๓๔๐	คน	ส�าหรบัผูส้นใจข่าวสารข้อมลู 

ซึ่งไม่ได้สมัครสมาชิก	ก็สามารถเข้าดูข้อมูลย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ	(www.acfs.go.th)	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑๐.๓.๓  เผยแพร่ข้อมลูด้านกฎระเบยีบสูส่าธารณชน	จ�านวน	๔	เรือ่ง	ได้แก่		(๑)	ข้อก�าหนด 

ด้านกักกันและสุขอนามัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนส�าหรับการส่งออกอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนแปรรูป 

จากพืชไปสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (๒)	 มาตรการและวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร	 

(๓)	 การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพผู ้ตรวจประเมินไทยในการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย 

ของสินค้าผักสดส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและระบบวิเคราะห ์

อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม	 และ	 (๔)	 ระเบียบการน�าเข้าพืชสวนและระเบียบการค้าของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	 และสถานการณ์	 กฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปสาธารณรัฐ 

อินโดนีเซีย

  ๑๐.๔  แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร โดยด�าเนินการเจรจาและ/หรือการแก้ไขปัญหา 

ด้านคุณภาพ	มาตรฐานหรือมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	และด้านเทคนิคต่าง	ๆ	ของสินค้าเกษตร 

ส่งออกที่มีปัญหากับประเทศคู่ค้า	 ได้แก่	 ปัญหาการส่งออกรังนกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	 การเจรจา 

จัดท�าความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี	 การส่งออกปลาแซลมอนไปนิวซีแลนด์	 ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ 

กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และการจัดท�าระบบการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 นอกจากนี้	 ได้วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออก	 ได้แก่	 (๑)	 ชุดตรวจสอบสารพิษ 

ตกค้างอีไธออน	 คลอไพริฟอส	 และโอเมทโธเอทในผักผลไม้	 	 ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงได้	 

๓,๓๒๐	บาทต่อตัวอย่าง	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร	 (๒)	 พัฒนาการตรวจสอบพืชที่มีการดัดแปลง

พันธุกรรม	 (Genetically	Modified	Organisms:	GMOs)	 เพื่อรองรับสินค้าเกษตร	 	 (๓)	 วิเคราะห์สารพิษกลุ่ม 

ออร์กาโนคลอรีนและกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสในน�า้โดยใช้	Gas	Chromatograph	และ	 (๔)	ศึกษาวิธีวิเคราะห ์

สารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์

  ๑๐.๕  พัฒนาความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้

   ๑๐.๕.๑  ความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัยร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญเยอรมนีด้านการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยอาหารเป็นวิทยากรในสัมมนา	มีการบรรยาย

ภาคทฤษฎี	 และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในโรงคัดบรรจุสินค้าผักสดส่งออก	มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง	 

๖๐	 คน	 นอกจากนี้	 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสัมมนาครั้งนี้ว่า	 บุคลากรของไทยมีความรู ้	 

ศักยภาพ	 และมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบโรงคัดบรรจุตามหลักเกณฑ์	 GMP	GHP	 

(Good	Handling	Practices)	และ	HACCP	รวมถงึมเีทคนคิทีด่ใีนการสุม่เกบ็ตวัอย่าง	อกีทัง้ยงัมคีวามกระตอืรอืร้น 

ในการเรียนรู ้และแสดงข้อคิดเห็น	 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ 

และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑๐.๕.๒  จัดประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาระบบการตรวจสอบและรับรอง

สินค้าอาหารน�าเข้าและส่งออก ครั้งที่ ๒๐ (The 20th Session of the Codex Committee on Food Import  

and Export Inspection and Certification Systems: CCFICS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือรัฐออสเตรเลีย	ซึ่งได้มี

การพจิารณาจดัท�าหลกัการและแนวทางเกีย่วกบัระบบการตรวจสอบและการรบัรองอาหาร	ส�าหรบัระบบควบคมุ

อาหารภายในประเทศ	 เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง	 ๆ	สามารถจัดท�ากรอบการควบคุมอาหาร	และสามารถปรับปรุง 

ระบบการควบคุมอาหารของประเทศตนเองให้เป็นไปตามแนวทางสากล	นอกจากนี้	 ได้มีการพิจารณาข้อเสนอ 

ความซ�้าซ้อนของแบบสอบถามจากประเทศผู้น�าเข้า	 เพื่อปรับรูปแบบของแบบสอบถามและข้อมูลที่หน่วยงาน 

ภาครัฐของประเทศผู้น�าเข้าต้องการจากประเทศผู้ส่งออกให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน	การประเมินประสิทธิภาพ 

ของระบบควบคมุอาหารของประเทศตนเองและของประเทศคูค้่า	และปรบัปรงุแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัการควบคมุ

ความปลอดภัยอาหารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	 และเรื่องการปฏิเสธสินค้าอาหารน�าเข้าจากประเทศคู่ค้า	 

ให้ครอบคลุมถึงเรื่องอาหารสัตว์ในกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร	

 ๑๑.	การเยยีวยาความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ	รฐับาลได้ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรทีผ่ลผลติ 

เสียหายจากภัยธรรมชาติ	ดังนี้	

  ๑๑.๑ ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย	ด้านพืช	ในพื้นที่	๒๙	จังหวัด	เกษตรกร	

๑,๔๔๔	 ราย	 วงเงิน	๙.๐๖	ล้านบาท	 	 และด้านประมง	 ในพื้นที่	 ๓	 จังหวัด	 เกษตรกร	๖๓	 ราย	 วงเงิน	๓.๙๔	 

ล้านบาท	

  ๑๑.๒ อุทกภัย ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัย	 	 ด้านพืช	 ในพื้นที่	 ๑๑	 จังหวัด	 เกษตรกร	 

๑,๐๙๗	ราย	วงเงิน	๑๒.๑๑	ล้านบาท		ด้านประมง	ในพื้นที่	๗	จังหวัด	เกษตรกร	๑๘๘	ราย	วงเงิน	๖.๒๗	ล้านบาท	

และด้านปศุสัตว์	 ในพื้นที่	๒	จังหวัด	 เกษตรกร	๖๐	ราย	ได้ช่วยเหลือสนับสนุนพืชอาหารสัตว์	๘,๙๘๘	กิโลกรัม	 

และดูแลสุขภาพสัตว์	๖๕๐	ตัว	

  ๑๑.๓ วาตภัย (มกราคม-พฤษภาคม	๒๕๕๖)	ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย	ในพื้นที่	๒๓	จังหวัด	

เกษตรกร	๒,๓๙๔	ราย	วงเงิน	๖.๐๓	ล้านบาท	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑๑.๔ ศัตรูพืชระบาด	ได้แก่	

   ๑๑.๔.๑ เ พ ลี้ ย ก ร ะ โ ด ด 

สีน�้าตาล	พบการระบาดในพื้นที่	๑	จังหวัด	๔๔๐	ไร่	 

หนอนกระทู้กล้า	พบการระบาดในพื้นที่	 ๑	 จังหวัด	 

๑๐๓	 ไร ่ 	 และโรคไหม้	 พบการระบาดในพื้นที่	 

๑	 จังหวัด	 ๓,๒๒๗	 ไร่	 โดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที ่

เพื่อตรวจสอบพื้นที่ระบาดและประสานหน่วยงาน 

ในท ้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ 

อุปกรณ์ในการป้องกัน	 ก�าจัดเพื่อตัดวงจรชีวิต 

ของผเีสือ้หนอนกระทูไ้ม่ให้มกีารระบาดอย่างต่อเนือ่ง	 

และกรณีเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	 ได้ประชาสัมพันธ์ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ ์ต้านทานและใช้อัตราเมล็ดพันธุ ์ที่เหมาะสม	 ส�ารวจ 

แปลงนาของตนเองอย่างสม�่าเสมอทุกสัปดาห์	 และหากพบตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลให้รณรงค์ 

ใช้เครื่องดูดแมลงอย่างเร่งด่วน

   ๑๑.๔.๒ เพลีย้แป้งมนัส�าปะหลงั 

พบการระบาดในพื้นที่	 ๗	 จังหวัด	 จ�านวน	๔๓๔	 ไร่	

ศูนย์บริหารศัตรูพืชได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการ

ปล่อยแตนเบียน	๑๒๘,๖๐๐	คู่	 ควบคุมเพลี้ยแป้ง

สชีมพใูนพืน้ที	่๒,๕๗๒	ไร่	และปล่อยแมลงช้างปีกใส	

๗๖๕,๔๐๐	ตัว	ควบคุมเพลี้ยแป้งในพื้นที่	๗,๖๕๔	ไร่	

และให้อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านทกุหมูบ้่านเฝ้าระวงั

การระบาดของเพลี้ยแป้ง	

   ๑๑.๔.๓ ศัตรูมะพร้าว ได้แก่	 

หนอนหัวด�า	 พบการระบาดในพื้นที่	 ๑๖	 จังหวัด	 

จ�านวน	๑๐๐,๕๑๐	 ไร่	 ซึ่งได้ผลิตแตนเบียนหนอน	 

Bracon	hebetor	 	๑๔๐,๐๐๐	ตัว	และผลิตแตนเบียนไข่	 Trichogramma	sp.	สนับสนุนปล่อยในพื้นที่ระบาด	 

๕,๐๐๐	 แผ่น	 	 แมลงด�าหนาม	พบการระบาดในพื้นที่	 ๑๘	 จังหวัด	 ๑๐๑,๖๖๑	 ไร่	 ได้มีการประชาสัมพันธ์ 

และให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	และด้วงแรดมะพร้าว	พบการระบาดในพื้นที่	 ๑๑	จังหวัด	๒,๙๔๕	 ไร่		 

มีถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันก�าจัดด้วงแรดมะพร้าวให้กับเกษตรกร	

   ๑๑.๔.๔ โรคพืชและศัตรูพืชอื่น ๆ (มกราคม-พฤษภาคม	๒๕๕๖)	 ได้ช่วยเหลือเกษตรกร 

ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด	เกษตรกร	๘๔๓	ราย	วงเงิน	๓.๑๐	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ	 ตลอดจนผลักดัน 

ระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกส�าคญั	โดยพฒันาขดีความสามารถในการด�าเนนิงานขององค์กรทางการเงนิชมุชน 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้	

มาตรา ๘๔ (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม 
การประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตลอดทัง้การรวมกลุม่ของประชาชนเพือ่ด�าเนนิกจิการดา้นเศรษฐกจิ

สสนับสนุนการดําเนินงาน

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1๓,๕1๖ แห่ง สมาชิกสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจ

กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

4,00๖,๖27 ราย

	 ๑.	ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนิน

งานสหกรณ์	ได้แก่	การบริหารจัดการ	การด�าเนิน 

ธุรกิจ	กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง	 

ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู ้เกี่ยวกับอุดมการณ์	 

หลักการ	 วิธีการสหกรณ์	 การแก้ไขข้อบกพร่อง	

ได้แก่	 การส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร	 จ�านวน	 ๑๓,๕๑๖	 แห่ง	 

การตรวจการสหกรณ์	 ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์แต ่งตั้ ง เพื่อก�ากับดูแล 

การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามหลัก 

และวิธีการสหกรณ์	 ตลอดจนกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 

และระเบียบต่าง	 ๆ	 ทั้งด ้านการบริหารจัดการ	 

และการเงิน	 จ�านวน	 ๖,๔๗๗	 แห่ง	 การส่งเสริม 

แนะน�าสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรให้สามารถปิดบญัชไีด้

ภายใน	๓๐	วัน	จ�านวน	๗,๒๕๕	แห่ง	และสามารถ 

ประชุมใหญ่ได้ภายใน	 ๑๕๐	 วัน	 จ�านวน	๕,๓๘๗	 แห่ง	 และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 รวม	๔,๐๐๖,๖๒๗	 ราย	 โดยสมาชิกที่ท�าธุรกิจกับสหกรณ ์

และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	๓,๕๑๓	แห่ง	จ�านวน	๕๑๗,๔๐๒	ราย	

 ๒.	ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน  

โดยการให้ข้อเสนอแนะและน�าเสนอภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรให้มคีวามเข้มแขง็	

โปร่งใส	พึ่งพาตนเองได้	จ�านวน	๑๑,๒๕๖	แห่ง	และแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว	จ�านวน	๑๐,๔๗๕	แห่ง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๓.	พฒันาโปรแกรมระบบบญัชสีหกรณ์	 

เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์ในการจัดท�าบัญชีและ 

งบการเงินได้อย่างรวดเร็ว	 มีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม 

ระบบบัญชี	 จ�านวน	๒,๘๑๙	แห่ง	 โดยใช้โปรแกรม 

ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร	 (Cooperative	 Full	 

Pack	 Accounting	 Software:	 FAS)	 จ�านวน	 

๑,๙๗๒	แห่ง	และโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท	 

จ�านวน	 ๘๔๗	 แห ่ง	 และเผยแพร ่สารสนเทศ 

 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน (ราย)

 ผู้น�ากลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร   ๔,๓๙๘

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   ๑๒,๖๑๔

 กลุ่มยุวเกษตรกร	 	 	 ๑๒,๙๙๓

     รวม  ๓๐,๐๐๕

   

ทางการเงินการบัญชีที่น่าสนใจ	 เพื่อให้บริการแก่บุคคล	 สถาบันสหกรณ์	 วิสาหกิจชุมชน	 องค์กรต่าง	 ๆ	 และ 

ประชาชนที่สนใจ	จ�านวน	๑๐๓	เรื่อง

 ๔.	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ ์

และกลุม่เกษตรกร	โดยฝึกอบรมพนกังานบญัชแีละสหกรณ์ทีไ่ม่สามารถจดัท�าบญัชแีละงบการเงนิ/มข้ีอบกพร่อง

ทางการเงินและบัญชี	และไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	จ�านวน	๗๖๑	แห่ง	๗,๘๔๙	ครั้ง	๑,๐๙๗	คน	รวมทั้ง 

การพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์	และสหกรณ์ที่จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	จ�านวน	๓,๖๔๓	แห่ง	๕,๓๕๗	คน

	 ๕.	พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี	 เป็นการสอนแนะอบรมให้ความรู้การจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่

สมาชิกสถาบันเกษตรกร	เกษตรกรทั่วไป	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	จ�านวน	๓๐๑,๘๑๓	คน	

	 ๖.	ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชมุชน	โดยเข้าวางรปูแบบบญัชี	จ�านวน	๙๓๒	แห่ง	และเข้าสอนแนะ

อบรมการจัดท�าบัญชี	จ�านวน	๙๓๒	แห่ง	๔,๙๙๔	ครั้ง	รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้

สามารถก�าหนดแนวทางและจัดท�าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้	จ�านวน	๒๕,๓๗๐	ราย	

 ๗.	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	 โดยการฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้าน

ตามความถนดั	และได้รบับรกิารทางการเกษตรจากศนูย์ปฏบิตักิาร	และสามารถน�าความรูไ้ปใช้ได้	๔๑,๗๓๘	ราย	

และได้ส่งเสรมิสนบัสนนุ	พฒันาความรูใ้ห้กบักลุม่แม่บ้าน	กลุม่ส่งเสรมิอาชพีการเกษตร	และกลุม่ยวุเกษตรกร	ให้

มีความมั่นคงทางอาชีพ	โดยได้มีการอบรม	ดังนี้
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รฐับาลให้ความส�าคญัต่อปัจจยัพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของประชาชน	ทัง้เพือ่ความมัน่คง

ด้านเศรษฐกิจ	และการลดค่าใช้จ่าย	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ 

การเดนิอากาศ	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม่	และมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณการขนส่ง 

ทางอากาศที่ก�าลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมีการด�าเนินการส�าคัญ	คือ	 จัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ	 

เพือ่เป็นศนูย์กลางบรหิารจราจรทางอากาศทัว่ประเทศ	และเชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และเพิม่ขดีความสามารถ 

ระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและพัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ	

โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบตดิตามอากาศยานในประเทศ	(ตดิตัง้เพิม่เตมิทีจ่งัหวดัพษิณโุลก	เชยีงราย	

อุดรธานี	ร้อยเอ็ด	และชุมพร)		จัดตั้งศูนย์ส�ารองฉุกเฉิน	ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้บริการควบคุมจราจร

ทางอากาศ	ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตตั้งเป้าหมายให้ประชาชน

ในเขตนครหลวงได้รับบริการ

นํ้าประปาทุกคนภายในปี 

2๕๖0 และให้ประชาชน

ในเขตภูมิภาคได้รับบริการ

นํ้าประปาเพิ่มขึ้น 1๓ ล้านคน 

ภายในปี 2๕๕8

มาตรา ๘๔ (๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจ 
ก่อความเสียหายแก่รัฐ

	 ๒.	การขยายการให้บริการน�้าสะอาด	 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้าประปา	โดยการเพิ่ม 

ก�าลังการผลิตน�้าประปาและขยายเขตการให้บริการ 

กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	เพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้าในการเข้ารับบริการขั้นพื้นฐาน 

จากรัฐและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและ 

ความเป็นอยู ่ของประชาชนให้ดีขึ้น	 รวมทั้งสร้าง 

ความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้ าประปาดื่มได ้ตาม

มาตรฐานสากล	 ซึ่งการขยายขีดความสามารถ 

การให้บรกิารด้านน�า้ประปาจะช่วยสนบัสนนุกจิกรรม 

ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น	 โดยก�าหนดเป้าหมายให้ประชาชนในเขต

นครหลวงได้รับบริการน�้าประปาทุกคนภายในปี	
๒๕๖๐	ส�าหรับในเขตภูมิภาคก�าหนดให้มีประชาชนได้รับบริการน�้าประปาเพิ่มขึ้น	๑๓	ล้านคน	ภายในปี	๒๕๕๘

  ๒.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างด�าเนินการ

   ๒.๑.๑ แผนการลงทุนหลักโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของการประปา 

ส่วนภูมิภาค เป็นการวางแผนพัฒนาระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 

ส่วนภูมิภาคให้สามารถบริการแก่ประชาชน	นักท่องเที่ยว	และภาคธุรกิจได้อย่างเพียงพอในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

จ�านวน	๙๒	โครงการ	(พื้นที่)	ส่วนใหญ่เป็นโครงการ 

ก ่อสร ้างปรับปรุงขยายระบบประปา	 จ�านวน	 

๘๖	 โครงการ	 และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 

กจิการประปาภายหลงัการรบัโอนจากท้องถิน่	จ�านวน	 

๖	โครงการ	โดยเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้ประปาประมาณ	 

๒.๕๕๖	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 วางท่อส่งน�า้และ 

ขยายเขตการจ่ายน�า้ความยาวรวม	๗,๘๙๐	กโิลเมตร	 

ท�าให้มจี�านวนผูใ้ช้น�า้เพิม่ขึน้ประมาณ	๑.๔๙๓	ล้านราย	 

ขณะนี้	 การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างด�าเนิน

โครงการประจ�าปี	๒๕๕๖	และปี	๒๕๕๗

   ๒.๑.๒ โครงการเพือ่การพฒันาปี ๒๕๕๖ ของการประปาส่วนภมูภิาค	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบน�้าดิบ	 ระบบผลิต	 ระบบส่งและระบบจ่ายน�้า	 จ�านวน	๗	 โครงการ	 ได้แก่	 ประปาสีคิ้ว	 ระยอง	 ล�าปาง	 

ศรีราชา	 อุบลราชธานี	 สุรินทร์	 และพัทยา	 (มาบยางพร-ปลวกแดง)	 โดยเพิ่มก�าลังการผลิตน�้าจ�านวน	 

๗๒๖,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ท�าให้มีผู้ใช้น�้าเพิ่มขึ้นประมาณ	๔๑๓,๘๓๐	 ราย	ส�าหรับความคืบหน้าในการ

ด�าเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	

   ๒.๑.๓ แผนการลงทุนหลักเพื่อการพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๗๐ ของประปาส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาก�าลังการผลิตไม่เพียงพอกับ 

ความต้องการใช้น�้า	 การขาดแคลนน�้าดิบ	 และระบบจ�าหน่ายขาดประสิทธิภาพ	 โดยกระจายแผนการลงทุน 

ออกเป็น	๒	 ระยะ	 เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้า	 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มก�าลังการผลิตน�้าประปา	 โดยก่อสร้าง 

สถานีผลิตน�้าแห่งใหม่	 ๒	 แห่ง	 (แม่แฝกและหางดง)	 รวมก�าลังการผลิต	 ๒๑๖,๐๐๐	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 สันทราย	สันป่าตอง	ดอยสะเก็ด	สันก�าแพง	หางดง	และชุมชน 

บริเวณใกล้เคียง	 ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการระยะที	่ ๑	 (๒๕๕๖-๒๕๕๘)	 เพื่อเพิ่ม 

ก�าลังการผลิตน�้าประปา	 จ�านวน	๑๒๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 วางท่อส่งน�้าและท่อจ่ายน�้าความยาวรวม	 

๒๑๕	กิโลเมตร	 และเพิ่มผู้ใช้น�้าประมาณ	๖๔,๐๐๐	 ราย	ความคืบหน้าในการด�าเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอน 

การจัดซื้อจัดจ้าง

   ๒.๑.๔ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ ของการประปานครหลวง  

เพือ่สร้างความมัน่คงของระบบผลติน�า้และเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารน�า้ประปาทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ

แก่ประชาชน	และภาคธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	และสมุทรปราการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น	โดยมีประชาชน 

ได้รับน�้าสะอาดบริโภคอย่างปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการประมาณ	๑.๕	ล้านคน	 รวมทั้งการทดแทน 

การใช้น�า้บาดาลของภาคเอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการตามนโยบายของรฐั	โดยเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้ประปา

จากน�้าผิวดิน	 จ�านวน	๘๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ที่โรงงานผลิตน�้าบางเขนและโรงงานผลิตน�า้มหาสวัสดิ์	 

แห่งละ	๔๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 เพิ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน�้าราษฎร์บูรณะและสถานีสูบจ่ายน�้า

เพชรเกษม	 รวมทั้งวางท่อจ่ายน�้าความยาวรวม	๑,๐๐๐	กิโลเมตร	ตลอดจนสามารถขยายพื้นที่บริการได้เป็น	

๒,๕๕๖	ตารางกิโลเมตร	ความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการอยู่ที่ร้อยละ	๕๙.๒
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

และรับรองคุณภาพน�้าให้กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	 ๑๕๖	 แห่ง	 (เป้าหมาย	๑๖๐	 แห่ง)	 สามารถติดตั้ง

แท่นน�้าดื่มสาธารณะเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	๙๑	 จุด	 (เป้าหมาย	 ๑๐๐	 จุด)	 และอยู่ระหว่างการด�าเนินการติดตั้ง 

ตู้น�้าหยอดเหรียญ	จ�านวน	๑๐๐	ตู้	

  ๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ

   ๒.๒.๑ โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๗ ของการประปาส่วนภูมิภาค	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบน�้าดิบ	 ระบบผลิต	 ระบบส่งและระบบจ่ายน�้า	 จ�านวน	๒๓	 โครงการ	 ในพื้นที่ทั่วไปและเขต

เศรษฐกิจพิเศษให้สามารถบริการน�้าประปาแก่ประชาชน	นักท่องเที่ยว	 และภาคธุรกิจได้อย่างเพียงพอในอีก	 

๑๐	ปีข้างหน้า	 โดยเพิ่มก�าลังการผลิตน�้า	 จ�านวน	๒๙๕,๙๒๐	 	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 วางท่อขยายเขตจ่ายน�้า	 

๑,๙๐๒	กิโลเมตร	ท�าให้มีผู้ใช้น�้าเพิ่มขึ้นประมาณ	๒๒๗,๘๙๐	ราย	

   ๒.๒.๒ แผนการลงทุนหลักเพื่อการพัฒนาระบบประปา สาขารังสิต เพื่อแก้ไขปัญหา 

ก�าลงัการผลติไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้น�า้	และระบบจ�าหน่ายขาดประสทิธภิาพ	โดยกระจายแผนการลงทนุ 

ออกเป็น	 ๒	 ระยะ	 เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้าในช่วงแรก	 (๒๕๕๖-๒๕๖๑)	 และช่วงหลังจากปี	 ๒๕๖๑	 

ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มก�าลังการผลิตน�้าประปา	 โดยก่อสร้างสถานีผลิตน�้าเชียงรากน้อย	 ก�าลังผลิตรวม	 

๒๘๓,๒๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 ก่อสร้างสถานีสูบน�้าดิบและปรับปรุงสถานีจ่ายน�้าเดิม	 ได้แก่	 สถานีจ่ายน�้า 

ลาดสวาย	 ล�าไทร	 และหนองเสือ	 เพื่อให้บริการพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค	 สาขารังสิต	 

เพิ่มจ�านวนผู้ใช้น�้าประมาณ	๑๗๖,๐๐๐	ราย

   ๒.๑.๕ โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการคุณภาพน�้าประปาดื่มได้ ของการประปา

นครหลวง การจัดท�าโครงการน�้าประปาดื่มได้

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	การประปา

นครหลวงได้น�าระบบโอโซนและผงถ่านกมัมนัต์มาใช้	 

ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการฆ่าเชือ้โรคในขัน้ตอน

สดุท้ายของกระบวนการผลติน�า้เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การให้บริการและให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพน�้าประปาดื่มได้	 รวมทั้งช่วยลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องซื้อน�้าดื่มบรรจุขวดที่มีราคา

แพงกว่าน�้าประปา	 นอกจากนี้	 การลดการบริโภค 

น�้าดื่มบรรจุขวดจะช่วยลดขยะขวดน�้าพลาสติก 

ซึ่งส ่งผลดีต ่อสิ่งแวดล้อม	 ป ัจจุบันการประปา 

นครหลวงได้ร ่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยมหิดลด�าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รฐับาลให้ความส�าคญัต่อปัจจยัพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของประชาชน	ทัง้เพือ่ความมัน่คง 

ด้านเศรษฐกิจ	และการลดค่าใช้จ่าย	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

มาตรา ๘๔ (๑๑) การด�าเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ 
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของรฐัอนัจ�าเปน็ตอ่การด�ารงชวีติของประชาชน หรอืเพือ่ความมัน่คง 
ของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท�าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  
จะกระท�ามิได้

  ๑.๑ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยด�าเนิน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา	บรเิวณ

ถนนนนทบุรี	๑	ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้าง	ร้อยละ	 

๔๓.๒๔	 คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือน

ตุลาคม	๒๕๕๗	 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนน

ราชพฤกษ์–ถนนกาญจนาภิเษก	 (แนวตะวันออก– 

ตะวนัตก)	ปัจจบุนัมผีลงานการก่อสร้าง	ร้อยละ	๔๕.๐๑	 

คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม	

๒๕๕๗	และโครงการขยายถนนราชพฤกษ์	ระยะที่	๒	 

(ตอนที่	 ๑)	 ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้าง	 ร้อยละ	 

๑๐.๗๐	 คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือน

กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

  ๑.๒ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช– 

วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	เป็นการขยาย 

โครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร	 

สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 

ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้าง	ร้อยละ	๗.๙๒	คาดว่า 

จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี	๒๕๕๙
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๒.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยการพัฒนาโครงข่าย 

ความเร็วสูงให้ครอบคลุม	ทั่วถึง	เพียงพอ		มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๒.๑ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชมุชน ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จนถึงปัจจุบัน 

รวม	๑,๙๘๑	ศนูย์	เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนสามารถ 

เข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและ 

เท่าเทยีม	เป้าหมายจดัตัง้ต�าบลละ	๑	แห่ง	ในปี	๒๕๕๖	 

มีเป้าหมายจัดตั้ง	๑๐๐	ศูนย์	ก�าลังด�าเนินการติดตั้ง

ครุภัณฑ์	๑๐๐	ศูนย์

  ๒.๒ โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)	 ด�าเนินการต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 ถึงปัจจุบัน	 เพื่อสร้างอาสาสมัคร	 

Cyber	 Scout	 และขยายเครือข่ายอาสาสมัคร 

ที่จะเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่ เป็นภัย 

ต่อความมั่นคงของประเทศผ่านระบบ	 ICT	 เพื่อ 

การเรียนรู้	 ICT	อย่างสร้างสรรค์	ป้องกันตนเองจาก 

ภยับนโลกไซเบอร	์และความปลอดภยัในโลกออนไลน	์ 

ปัจจุบันมีอาสาสมัครกว่า	 ๑๑๕,๐๐๐	คน	มีหน่วย 

ลกูเสอืไซเบอรป์ระจ�าสถานศกึษา	จ�านวน	๑๐๗	แหง่	

คาดว่าเดือนกันยายน	๒๕๕๖	จะด�าเนินการแต่งตั้ง

เพิ่มขึ้นอีก	๑๐๐	แห่ง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

จ�านวนการแจ้งเหตุการณ์เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

  ๒.๓ โครงการจัดตั้งห้องเรียนชุมชนออนไลน์ส�าหรับอาเซียน (Community e-Classroom)  

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ

ดิจิทัลและแลกเปลี่ยนเนื้อหาของอาเซียน	 โดยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการจัดท�าแนวทางการผลิต

สื่อและการจัดความรู้/องค์ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	และระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์ส�าหรับอาเซียน	มีการปรับปรุง

หลักสูตรจ�านวน	๑๐	หลักสูตร	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้น�าหลักสูตร 

เข้าในระบบจ�านวนไม่น้อยกว่า	๓	สูตรต่อปี	

  ๒.๔ โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT จัดอบรม 

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทราบถึงแนวทาง	 วิธีการปรับปรุงและพัฒนา 

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อก�าหนดของ	WCAG	 (Web	Content	 Accessibility	Guideline)	 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้	 การอบรม

ความรู้ด้าน	 ICT	 ส�าหรับผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และ

ผู้ด้อยโอกาส	 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม	 และจัด

อบรมให้กับ	 The	 Trainer	 เพื่อน�าความรู้ด้าน	 ICT	 

ไปถ่ายทอดต่อยอดในกลุม่คนดงักล่าว	และการจดัหา

อุปกรณ์และเครื่องมือ	 ด้าน	 ICT	 ส�าหรับคนพิการ	

เพื่อให้และให้ยืมครุภัณฑ์ส�าหรับคนพิการแต่ละ

ประเภท	ที่จะได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม

เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
กับสถาบันหลักของประเทศ
๓,๕๔๗	เว็บไซต์

เว็บไซต์ลามก	อนาจาร
๒๗,๘๙๕	เว็บไซต์

เว็บไซต์สิ่งผิดกฎหมาย
๗,๓๒๘	เว็บไซต์

เว็บไซต์ที่เสี่ยง
ต่อคอมพิวเตอร์
๒,๖๖๒	เว็บไซต์

เว็บไซต์เกี่ยวกับอบายมุข
และการพนัน

๔,๐๔๐	เว็บไซต์

ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๕ จัดท�าร่างแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๖๐ เพือ่ก�าหนดกรอบทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์โดยการจัดท�าร่างแผนแม่บทฯ	 

ให้มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ระยะ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๖๐	 

ของประเทศไทยและแผนงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ ่งเน้นให้	 “ประเทศไทยมีการใช้ธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน	ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน”	ขณะนี้อยู่ระหว่างการน�าเสนอร่างแผนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ก่อนน�าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ๒.๖ โครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น�้า

ใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) คณะรฐัมนตรี

มีมติเมื่อวันที่	 ๑๙	มีนาคม	๒๕๕๖	อนุมัติให้บริษัท	

กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินโครงการ

เคเบิลใต้น�้าใยแก้ว	APG	 (Asia	Pacific	Gateway)	

โดยการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น�้าใยแก้วร่วมกับ

หน่วยงานโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	เพือ่เชือ่มโยง 

วงจรสื่อสารโทรคมนาคมจากสถานีเคเบิลใต้น�้าไป

ยังจุดเชื่อมต่อในประเทศต่าง	 ๆ	 รวมถึงขยายระบบ

สื่อสัญญาณเพื่อรองรับการให้บริการโทรคมนาคม

ทุกรูปแบบ	 ผ ่านเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณ 

แสงหลายช่องแบบ	DWDM	 (Dense	Wavelength	

Division	Multiplexing)	 ที่ขนาดความจุไม่ต�่ากว่า	

5.48	 Tbps	 ต่อคู ่สายใยแก้ว	 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น	

๒,๐๕๕.๗๔	ล้านบาท	

  ๒.๗ แผนงานพฒันาการเปิดให้บรกิารไปรษณย์ีโลจสิตกิส์ จดัตัง้ศนูย์บรกิารไปรษณย์ีโลจสิตกิส์	 

(THP	 Logistics)	 เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร	 	 แนวทางการยกระดับ 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์	โดยน�าเครือข่ายที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดบริการโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ	และพัฒนา

ให้เกิดการเชื่อมโยงกันในลักษณะ	Logistics	Centre	ประจ�าภูมิภาคเชื่อมต่อการให้บริการทั่วประเทศ	เพื่อรองรับ 

การเปิดเสรีทางการค้าและบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ซึ่งมีเป้าหมายเปิดให้บริการเคาน์เตอร์ไปรษณีย ์

โลจิสติกส์ทั่วประเทศ	จ�านวน	๘๐	แห่ง	ภายในปี	๒๕๕๘	ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว	จ�านวน	๕๖	แห่ง		
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๘ แผนงานให้บรกิารไปรษณย์ีครบ

วงจรแก่หน่วยงานภาครฐั (Post@Home)	โครงการ	

Post@Home	หรือการให้บริการรับ-ส่งเงินถึงที่บ้าน	

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลสามารถเข้าถึง

บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น	 โดยเปิด

ให้บรกิารจ่ายเงนิค่าป่วยการอาสาสมคัรสาธารณสขุ

หมู่บ้าน	 (อสม.)	 ให้แก่	 อสม.	 และการให้บริการ 

รับช�าระค่าสาธารณูปโภค	(ไฟฟ้า	ประปา	โทรศัพท์)	

จากประชาชนในพื้นที่	 ๔	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดพังงา	

ร้อยเอ็ด	 ลพบุรี	 และเชียงใหม่	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ	 ๒	 โครงการ	 คือ	 (๑)	 การให้บริการรับช�าระเงินสมทบประกันสังคม	 และ	 (๒)	 การให้บริการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

  ๒.๙ โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common 

Government  Network Infrastructure)	การผลกัดนัให้ภาครฐัเกดิการบรูณาการด้าน	ICT	การใช้ทรพัยากรร่วมกนั	 

และความคุ้มค่าด้านงบประมาณ	เพื่อยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงรุก	กิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่	การพัฒนา 

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	 (Government	 Information	Network:	GIN)	ที่เชื่อมโยงไปยัง	 

๒,๑๕๔	หน่วยงาน	พร้อมบริการกลางให้ภาครัฐใช้งานผ่าน	GIN	ระบบคลาวด์	(Cloud)	จะช่วยลดข้อจ�ากัดด้าน 

ทรพัยากร	โดยมรีะบบงานภาครฐัเข้าใช้	๒๑๔	ระบบ/โครงการคดิเป็น		๑๑๑	หน่วยงาน	พร้อมบรกิารซอฟต์แวร์ภาครฐั	 

(Software	as	a	Service)	และระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์กลางภาครฐั	(MailGoThai)	มจี�านวนผูใ้ช้	๒๐๔,๘๖๑	 

บัญชีรายชื่อ	ซึ่งจะเป็นการน�าร่อง	Government	ID	เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าถึงระบบบริการต่าง	ๆ	ของรัฐ

  ๒.๑๐ โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการ

ประชาชน (Common Government  Information Infrastructure and e-Service) พฒันาบรกิารระบบงานรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์	 และยกระดับบริการประชาชนด้วย	 ICT	 โดยสร้างช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐหลาย 

รูปแบบ	เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล�้าด้านข้อมูลและบริการของรัฐ	กิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่	ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	 (e-Saraban)	 ใช้งานจ�านวน	๒๖	หน่วยงาน	 ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาครัฐ	(e-Portal)	แบบ	Single	Sign-On	ซึ่งได้เชื่อมต่อระบบจ�านวน	๒๕	ระบบ	โดยประชาชนจะเข้าถึงได้แบบ	

One	Stop	Service	 เช่น	SMS	และ	Web	Portal	รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถบุคลากร	 ICT	ในภาครัฐ	 

ซึ่งมีผู้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ	ICT	จ�านวน	๑,๗๔๔	คน

  ๒.๑๑ โครงการน�าร่องตามนโยบายรัฐบาล Smart Thailand ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย	 

Smart	 Thailand	 ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ประชาชน	 โดยน�าร่องบริการ	 ICT	 ไปสู่ท้องถิ่น	 เพื่อขยายโอกาสสู่พื้นที่

ห่างไกล	ควบคู่กับการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งเรียกว่าจังหวัดอัจฉริยะ	(Smart	Province)	

โดยพัฒนาระบบบริการข้อมูลที่จ�าเป็นระดับหมู่บ้าน	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงาน 

ต่าง	 ๆ	 โดยการติดตั้งอุปกรณ์	 Smart	 Box	 ตามจุดที่ได้ส�ารวจแล้ว	 และการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ข้อมูลภาครัฐ	 (Smart	Citizen	 Info)	 ซึ่งได้สร้างกลไกในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานตามยุทธศาสตร ์

การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงการใช้เลขหมายบัตรประจ�าตัวประชาชน	๑๓	หลักหรือบัตร	Smart	

Card	เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ

 หน่วยงาน จุดบริการ Wi-Fi

	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)		 ๖๐,๐๐๐
	 และบริษัท	ทริปเปิ้ลที	บรอดแบรนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	(3BB)	
	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(TRUE)	 ๕๐,๐๐๐
	 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(TOT)	 ๑๐,๕๖๗
	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(PTT)	 ๖๐๐
	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ๓๑๒
	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(CAT)	 ๒๗๗
	 องค์การสวนสัตว์	 ๔๒
	 สถานีขนส่ง	 ๒๒
	 ท่าเทียบเรือแม่น�้าเจ้าพระยา	 ๑๘

ตติดตั้ง ICT free Wi-Fi 

รวม 270,000 จุด

 ๓.	ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการ 

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็สาธารณะ	มกีารด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๓.๑ บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู 

ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ICT free Wi-Fi)  

ได้ด�าเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ด้วยเทคโนโลยี	 Wi-Fi	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ	 (ICT	 free	 Wi-Fi)	 จ�านวน	

๑๒๐,๐๐๐	 จุด	 โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน

ราชการและภาคเอกชน	ดังนี้

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ส�านักงาน	กสทช.)	จ�านวน	๙๕๐	ล้านบาท	ส�าหรับการติดตั้ง

อุปกรณ์	Access	Point	จ�านวน	๑๕๐,๐๐๐	จุด	รวมทั้งสิ้น	๒๗๐,๐๐๐	จุด
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.๒ ผลักดันนโยบาย IPV6 และแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล 

การด�าเนนิงาน IPV6 ในประเทศไทย	ได้ด�าเนนิการจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ผลกัดนั	ส่งเสรมิ	เร่งรดัและตดิตาม

ผลการด�าเนินงาน	 IPV6	 ในประเทศไทย	มีเป้าหมายด�าเนินการตามแผนฯ	๔	ด้าน	 ได้แก่	 การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน	การพัฒนาบุคลากร	การส่งเสริมการให้บริการ	และการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน	IPV6		

โดยกิจกรรมส�าคัญเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการคือ	 การให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตระหนักเรื่อง 

การปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งาน	IPV6

	 ๔.	ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 มีการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๔.๑ ด�าเนนิการรกัษาต�าแหน่งวงโคจรที ่๕๐.๕ องศาตะวนัออกตามนโยบายรฐับาล ด�าเนนิการ 

จัดหาดาวเทียมมารักษาสิทธิในวงโคจร	 ๕๐.๕	 องศาตะวันออก	 โดยเจรจาประสานงานความถี่ทางเทคนิค	 

พร้อมทั้งได้เคลื่อนย้ายดาวเทียมมายังต�าแหน่งวงโคจรที่	๕๐.๕	องศาตะวันออก	เมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	 

และส�านักงาน	กสทช.	ได้แจ้งการน�าดาวเทียมขึ้นใช้งานต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(International	 

Telecommunication	 Union:	 ITU)	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิการใช้งานในวงโคจรดาวเทียมดังกล่าวแล้ว	 

และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ	 จะได้ด�าเนินการศึกษาแนวทาง 

การบริหารจัดการโครงข่ายดาวเทียมของประเทศไทย	เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  ๔.๒ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ส�านักงาน	กสทช.	 ได้ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหาร

คลืน่ความถี	่และตารางก�าหนดคลืน่ความถีแ่ห่งชาต	ิและได้อนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่านต่าง	ๆ 	เพือ่การประกอบ

กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	

IMT	ย่าน	2.1	GHz	ซึง่เป็นการส่งเสรมิการใช้คลืน่ความถีข่องชาตใิห้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติ



411

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๕.	ส่งเสรมิการใช้สือ่วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	ทัง้ภาครฐั	ภาคประชาชน	รวมทัง้ก�าหนด 

ปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๕.๑ เตรยีมความพร้อมของผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง เพือ่เข้าสูร่ะบบการก�ากบัดแูล

การประกอบกิจการ ส�านักงาน	กสทช.	 ได้ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสียง	พ.ศ.	๒๕๕๕	เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๕๕	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออก 

ใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	๒๕๕๕	

ก�าหนด	และรักษาระดับคุณภาพของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชน	ทั้งในแง่ของคุณภาพทางเทคนิค

และเนื้อหารายการ	 รวมถึงโอกาสการเข้าถึงสื่อประชาชนให้มีความเป็นธรรมและมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ

สังคม	 นอกจากนี้	 ยังมีหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคน	 ิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับ 

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปราศจาก 

การรบกวนซึ่งกันและกัน	และเครื่องส่งวิทยุดังกล่าวมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่	กสทช.	ก�าหนด		ทั้งนี้	เพื่อเป็น 

การสร้างความรู้เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลอง

ประกอบกจิการ	จึงได้มกีารจดัฝกึอบรมหลกัสตูรการทดสอบมาตรฐานทางเทคนคิของเครือ่งสง่วทิยกุระจายเสียง

ส�าหรับการทดลองประกอบกิจการ

  ๕.๒ เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทัล จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่	 ๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	การส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่ 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ	 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุ 

กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้ 

เทคโนโลยีกระจายเสียงระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศอาเซียน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับ 

ประเทศอื่น	 ๆ	 ในอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง	 ๆ	 และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	๒๕๕๘	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และความมั่นคง

  ๕.๓ ก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการสร้างมาตรฐาน

การประกอบกิจการในด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 

มีความหลากหลาย	 สนับสนุนให้มีการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกดิประโยชน์สงูสดุ	ทัง้ยงัให้มกีลไกการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการร้องเรยีนการกระท�าทีล่ะเมดิต่อกฎหมาย

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  ๕.๔ คุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการจัดตั้งคณะ

อนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ส่งเสรมิการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

ของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  ๕.๕ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร	 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความ

สามารถของประชาชนในการรูเ้ท่าทนัสือ่	และให้ประชาชนสามารถได้รบับรกิารกระจายเสยีงและโทรทศัน์ได้อย่าง

ทั่วถึง	เสมอภาค	และสร้างมาตรการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการกระท�าการใด	ๆ 	อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๕.๖ พัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ในกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พร้อมทัง้สง่เสริมดา้นความรู้	เพิม่ทกัษะและประโยชนแ์ก่ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 ๖.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	ฮาร์ดแวร์	และอตุสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๖.๑ ด้านส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้เข้าใจในการใช้ซอฟต์แวร์ในการท�าธุรกิจ	

ในการเพิ่มยอดขาย	มีการพัฒนาบุคลากร	จ�านวน	๒,๙๙๐	คน	ร่วมมือกับ	๒๕	หน่วยงาน	การด�าเนินการพัฒนา

บคุลากรท�าให้ลดอตัราการว่างงานของบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยมกีารจ้างงานคดิเป็นเงนิ		๕๓๘.๒๐	

ล้านบาทต่อปี	เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

  ๖.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ส่งเสริม 

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาต	ิ 	 จ�านวน	๕	 รางวัล	 และการอบรมสัมมนาให้ความรู้

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับซอฟต์แวร์	 ท�าให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 จ�านวน	๒๒๐	ลิขสิทธิ์	 

ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการเข้าถงึแหล่งทนุและสทิธปิระโยชน์ในภาครฐั	มผีูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ได้รบัการส่งเสรมิ 

การลงทนุจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(Board	of	Investment:	BOI)	จ�านวน	๕๖	ราย	คดิเป็นมลูค่า 

ไม่น้อยกว่า	๑๐๐	ล้านบาท	จัดให้มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่	จ�านวน	๓๐	ทีม	สนับสนุนการน�า	Open	

Source	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�าไปใช้เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักและมีการปรับปรุง	

Program	 Libra	 Office	 ส�าหรับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทน 

การใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	

  ๖.๓ ด้านการส่งเสรมิและพฒันาตลาดอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์และดจิทิลัคอนเทนต์ ด�าเนนิการ 

ส่งเสริมและพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์	 ผู ้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมงานนิทรรศการ 

และแสดงสนิค้าด้านซอฟต์แวร์	และดจิทิลัคอนเทนต์ในต่างประเทศ	เช่น	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัเกาหลใีต้	เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าร่วมงาน	 จ�านวน	๔๓	 ราย	มีคู่ค้าที่ได้พบปะ 

ในต่างประเทศ	จ�านวน	๖๙๖	บริษัท	จ�านวนครั้งในการเจรจาธุรกิจ	๕๐๖	ครั้ง	มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจ	 จ�านวน	

๑,๒๔๔.๓๒	ล้านบาท

  ๖.๔ ยืนยันตัวตนของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) คณะกรรมการธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ได้เสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อก�าหนดโครงสร้างการท�างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ 

ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส	์ (Certification	Authority:	CA)	หรือที่เรียกในทางเทคนิคว่า	 Trust	Model	 ให้เป็น 

แบบ	Root	CA	 โดยจะมี	National	Root	CA	 (NRCA)	ท�าหน้าที่เชื่อมโยงการท�างานระหว่าง	CA	 ในประเทศ	 

และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบไปยังต่างประเทศให้สามารถท�างานร่วมกันได้	 โดยในปี	 ๒๕๕๖	 

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 (สพธอ.)	 ได้ด�าเนินการสร้างคู่กุญแจของระบบ	

Thailand	NRCA	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ	 เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าคัญในการยืนยันตัวตนเมื่อมีการท�าธุรกรรมทางออนไลน์
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๖.๕ สร ้างความร ่วมมือระหว ่าง 

ป ร ะ เ ท ศ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  P u b l i c  K e y  

Infrastructure  (PKI)	 โดย	 สพธอ.	 ได้เข้าร่วม 

เป ็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเกิดจาก 

การรวมกลุ่ม	CA	 ในประเทศแถบเอเชียเพื่อร่วมกัน

พฒันา	ส่งเสรมิให้เกดิการท�าธรุกรรมออนไลน์ระหว่าง

ประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี	

โครงสร้างพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ	ซึง่องค์กรดงักล่าว	

ได้แก่	Asia	PKI	Consortium	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	 

๒๕๕๖	 ได้มีการจัดงานสัมมนาในประเทศไทย 

ในหัวข ้อ	 “The	 Common	 Denominators– 

Collaboration	of	Cross-Region	on	e-Government	

Application,	Cloud	Computing	 and	Security”	 

และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 โดยมีผู ้เข้าร่วม 

งานกว่า	 ๑๘๐	 คน	 จากสาธารณรัประชาชนจีน	 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	 ไต้หวัน	มาเก๊า	 มาเลเซีย	

และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ	เป็นต้น

  ๖.๖ ส่งเสริมให้เกิดการยืนยันตัวตน 

ของผู้ประกอบการ SMEs ด้าน e-Commerce  

มีความร ่วมมือกับสมาคมผู ้ประกอบการถนน

ข้าวสารเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่เอื้อต่อพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 โดยใช้เทคโนโลยี	

Virtual	 Street	 View	 ซึ่งจะท�าให้ผู ้ใช ้งานรู ้สึก 

เสมือนหนึ่งว่าอยู่ที่สถานที่นั้นจริง	พร้อมกับสามารถ 

ท�าธุรกรรมออนไลน์ได้จริง	เช่น	การจองโรงแรมที่พัก 

ในถนนข้าวสารทางออนไลน์	 การเรียกดูเมนูอาหาร	 

รวมทั้งสามารถจองโต๊ะอาหารได้ทันที	 และการซื้อ 

สินค้าหรือบริการต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 

ในการเพิ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ	 SMEs	 

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู ้จัก 

ของต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๖.๗ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้

   ๖.๗.๑ ผลักดันให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเป็นวาระส�าคัญ

ของชาติ แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�าวันเพิ่มมากขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งน�าไปสู่ 

การก่ออาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์รปูแบบใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	การรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศนับว่าเป็นวาระที่ส�าคัญของชาติ	และได้แต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติขึ้น	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และจากการประชุม	เมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	ได้มีมติ

เหน็ชอบในหลกัการทีส่�าคญั	เช่น	กรอบนโยบายเกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต	ิฉบบัที	่๑	

การก�าหนดเป้าหมายทีค่ณะกรรมการฯ	ต้องผลกัดนัให้ส�าเรจ็ในแต่ละไตรมาส	การเตรยีมตรวจประเมนิหน่วยงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย

ก้าวไปสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัยต่อไป

จจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ 

1,221 กรณี 

ลดความเสียหายให้แก่

ผู้ใช้งานระบบธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 

9,11๕.๕ ล้านบาท

   ๖.๗.๒ การรับมือและจัดการ

ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยได้ผลักดันการท�างาน 

ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร ์ประเทศไทยหรือไทยเซิร ์ต	 

(ThaiCERT)	ให้ท�าหน้าที่เป็นกลไกหลักของประเทศ

ด ้านความมั่นคงปลอดภัยของสังคมออนไลน ์	 

และมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย	 และ 

หน่วยงานเซร์ิต	(Computer	Emergency	Response	 

Team:	 CERT)	 ของต่างประเทศ	 โดยตั้งแต่เดือน

สิงหาคม	๒๕๕๕	ที่ผ่านมาไทยเซิร์ตได้รับมือและ

จัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	 ให้กับ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑,๒๒๑	กรณี	 

ซึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นภยัคกุคามประเภทฉ้อโกง	(Fraud)	 

ในรูปแบบ	Phishing	จ�านวน	๖๑๕	กรณี	ซึ่งสามารถ

ช่วยลดความเสียหายให้กับผู้ใช้งานระบบธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า	๓๐๓.๘๕	ล้านดอลลาร์	

สรอ.	หรือ	๙,๑๑๕.๕	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

๐	 ๑๐๐	 ๒๐๐	 ๓๐๐	 ๔๐๐	 ๕๐๐	 ๖๐๐	 ๗๐๐

๖๑๕

๓๓๔

๑๗๓

๖๓

๒๒

๑๑

๒

๑

Fraud

Intrusions

Intrusions	Attempts

Malicious	code

Information	gathering

Abusive	content

Availability

Information	security

สถิติที่ทางไทยเซิร์ตได้รับมือและจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	จ�านวนทั้งสิ้น	๑,๒๒๑	กรณี

หมายเหตุ	:	ข้อมูลสถิติตั้งแต่เดือนสิงหาคม	๒๕๕๕	-	เดือนมิถุนายน	๒๕๕๖

   ๖.๗.๓ ยกระดับความพร้อมด้านบุคลากร ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเป็นจ�านวนมาก	 สพธอ.	 และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

(Thailand	Information	Security	Association:	TISA)	จึงได้ร่วมจัดท�าโครงการก�าหนดแนวทางพัฒนามาตรฐาน

การรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทยขึ้น	 เพื่อก�าหนดแนวทาง 

การวดัประเมินระดับและรับรองสมรรถนะของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	ส�าหรับเตรียม 

ความพร้อมและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศภายในประเทศ	 ได้ศึกษา

และเตรียมความพร้อมตนเองส�าหรับการวัดประเมินและรับรองสมรรถนะที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดมาตรฐาน

สากล	รวมถงึได้จดัให้มปีระเมนิสอบวดัสมรรถนะการรบัรองบคุลากรด้านดงักล่าวขึน้เป็นครัง้แรก	เพือ่ใช้เป็นกรอบ 

การติดตามประเมินผลระดับสมรรถนะของบุคลากรของประเทศ

   ๖.๗.๔ สร้างความตระหนักด้านไซเบอร์ โดยได้จัดอบรมซักซ้อมภัยคุกคามที่อาจจะ 

เกดิขึน้กบัระบบสารสนเทศและการสือ่สาร	(Incident	Drill)	ให้กบั	๓๐	หน่วยงานภาครฐัทีเ่ป็นหน่วยงานโครงสร้าง 

ที่ส�าคัญเมื่อวันที่	 ๑๒-๑๕	มีนาคม	๒๕๕๖	 เพื่อช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานทราบถึงกระบวนการในการรับมือ	

อันจะส่งผลให้สามารถควบคุมความเสียหาย	 แก้ไข	 และกู้คืนระบบได้อย่างเป็นขั้นตอนตามกรอบขั้นตอน 

การปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในสากล
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๖.๗.๕ จัดงาน 25th Annual FIRST Conference โดยไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในการสัมมนา

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับนานาชาติ	 25th	 Annual	 FIRST	Conference	 ระหว่างวันที่	 ๑๖-๒๑	 

มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในระดับสากล	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัต ิ

ในการรับมือและจัดการภัยคุกคามที่เป็นเลิศจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยจ�านวนมากกว่า	๕๕๐	คน	

จากหน่วยงานในระดับสากลมากกว่า	๒๖๐	หน่วยงานทั่วโลก	ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาและ

เพิม่มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านคอมพวิเตอร์ภายในประเทศให้ดยีิง่ขึน้	และผลกัดนัเพือ่ยกระดบั

ความมัน่คงปลอดภยัในระดบัสากลให้มคีวามก้าวหน้าและร่วมหาแนวทางในการรบัมอืและจดัการกบัภยัคกุคาม	

   ๖.๗.๖ ความร่วมมอืด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์กบัต่างประเทศ โดยให้ความส�าคญั 

กับการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเพิ่มจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านให้กบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง	โดยมไีทยเซร์ิตเป็นกลไกหลกัของประเทศในการบรหิารจดัการกบัเหตกุารณ์

ละเมดิความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์	ดงันัน้	จงึได้มกีารสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างประเทศ	โดยการจดัท�า 

บันทึกความตกลงเพิ่มเติม	๒	หน่วยงาน	 ได้แก่	 EC-Council	 Asia	Pacific,	 EC-Council	 Academy	SdnBhd	

และ	Southwest	Regional	Computer	Crime	Institute	(SWRCCI),	Dixie	State	University	(DSU)	On	Digital	

Forensics	Collaboration	

   ๖.๗.๗ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 

โดย	 (๑)	 การก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	 และ	 (๒)	 การส่งเสริมการบูรณาการงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 

ดิจิทัลของประเทศไทย

   ๖.๗.๘ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรา ๒๕ จัดท�า

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 คือ	 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 เรื่อง	 ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ 

ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	เรื่อง	มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งเมื่อมีการด�าเนินการตามวิธีการแบบ

ปลอดภัยที่คณะกรรมการฯ	ประกาศก�าหนดแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่า	 ธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการจัดท�า	 นอกจากนี้	 การที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้ความส�าคัญ 

กับการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน 

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

   ๖.๗.๙ ตัวชี้วัดสถานภาพความพร้อม/ความปลอดภัยการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มดีงันี้

    ๖.๗.๙.๑ การส�ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี ๒๕๕๖  

การส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย	 เป็นโครงการที่มีการส�ารวจอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ข้อมูล 

การส�ารวจครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ในแง่การเตรียม 

ความเข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบการไทย	ให้เข้าใจถงึพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ของคนไทย	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

ไทยสามารถวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจก่อนที่นักลงทุนจากต่างชาติจะเข้ามาแข่งขันและแย่งส่วนแบ่งการตลาด

จากกลุ่มลูกค้าคนไทยไป

    ๖.๗.๙.๒ รายงานสถานการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ThaiCERT & Security 

Annual Report 2012	สพธอ.	ได้ผลักดันการท�างานเชิงรุกของไทยเซิร์ต	ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อม 

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	2015)	ดังนั้น	 เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงและสถานภาพ 

ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศจึงได้จัดท�ารายงาน	 ThaiCERT	&	 Security	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 

โดยได้มกีารวเิคราะห์ข้อมลูภยัคกุคามด้านสารสนเทศทัง้ในส่วนทีไ่ทยเซร์ิตได้รบัรายงานจากหน่วยงานในเครอืข่าย 

ของ	 CERT	 หรือที่ไทยเซิร์ตตรวจพบในหลายมิติ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในระดับนโยบาย 

ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ที่ต้องผนึกความร่วมมือเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามด้านสารสนเทศ 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

มาตรฐาน	NPMS	เพื่อเชื่อมโยงระบบการช�าระเงินของธนาคารพานิชย์และผู้ประกอบการ

Costom	A Costom	A

Bank A’s format

Customer B’s format

Customer C’s format

Bank B’s format

NPMS

Costom	B Costom	B

Costom	C Costom	C

B

B

B

Core

Payment

Kernel

Core

Payment

Kernel

ที่มา	:		ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖

   ๖.๗.๑๐ ด้านอื่น ๆ 

    ๖.๗.๑๐.๑ ส่งเสรมิการใช้มาตรฐานกลางข้อความการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ในระดับผู้ประกอบการ (National Payment Message Standard: NPMS)	ผลักดันมาตรฐานกลางข้อความ 

การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู ้ประกอบการ	 ตามร่างมาตรฐานกลางข้อความการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการของธนาคารแห่งประเทศไทย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อความ 

การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู ้ประกอบการกับธนาคาร	 และเพื่อให้มาตรฐานนี้มีการใช้งาน 

อย่างแพร่หลาย	 จึงได้ส่งมอบร่างมาตรฐานฯ	 ให้แก่ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 

และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเพื่อให้เกิดการประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ 

ต่อไป	 จากข้อมูลสถิติการช�าระเงินผ่านระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 ในปี	 ๒๕๕๕	 ของธนาคาร 

แห่งประเทศไทยพบว่า	 มาตรฐาน	NPMS	 สามารถสนับสนุนบริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยบริการ 

ช�าระเงินต่าง	 ๆ	 ที่มาตรฐาน	 NPMS	 รองรับ	 มีปริมาณในการท�าธุรกรรมคิดเป็นร้อยละ	 ๔๙	 ของปริมาณ 

การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	และมีมูลค่ารวมกัน	คิดเป็นร้อยละ	๘๙	ของมูลค่าการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด	โดยมีการน�ามาตรฐาน	NPMS	ไปใช้งานจริงรวมทั้งสิ้น	๑๖	หน่วยงาน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

    ๖.๗.๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ....	 ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	๒๕๔๔	แต่ประชาชน 

ส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นในกลไกการบังคับใช้กฎหมาย	ประกอบกับประชาคมอาเซียนมีนโยบายให้ประเทศ

สมาชกิผลกัดนัให้มกีฎหมายทีส่อดคล้องกนั	โดยเฉพาะการปรบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยการใช้

การตดิต่อสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิส์ในสญัญาระหว่างประเทศ	(e-Communication	Convention)	ของสหประชาชาติ	

โดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมฯ	 ว่ามีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงการด�าเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีของศาลหรือไม่	 ดังนั้น	 จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้สามารถน�ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมฯ	มาใช้บังคับกับการด�าเนินการของศาลให้เกิดความชัดเจน

มากขึน้	ประกอบกบัอยูร่ะหว่างการพฒันาระบบศาลอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Court)	ซึง่เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะท�าให้

การด�าเนนิคดขีองคูค่วามและการพจิารณาคดขีองศาลมปีระสทิธภิาพด้วยกลไกของเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้	

    ๖.๗.๑๐.๓ ระบบการประชมุอเิลก็ทรอนกิส์ จดัท�า	“ระบบการประชมุอเิลก็ทรอนกิส์”	

ในการน�าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อให้ด�าเนินการได้สะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถบริหาร

จัดการเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ	 โดยค�านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลัก	 มีการจ�าแนก 

สิทธิผู้เข้าถึงข้อมูลภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล	 ระหว่างหรือ 

ภายหลังการประชุม	 โดยใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	 (แท็บเล็ต)	 ซึ่งได้เริ่มใช้ในการประชุมส�าคัญ	 เช่น	 

คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (คณะกรรมการระดับชาติ)	 รวมถึงคณะกรรมการบริหาร 

ของ	 สพธอ.	 และคณะอนุกรรมการต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 ซึ่งจากการประเมินการลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจาก 

การใช้กระดาษนั้น	 สามารถช่วยประหยัดได้มากกว่า	 ๑๕๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 (การประมาณการค่าใช้จ่าย 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	สพธอ.)	

ปริมาณของการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าของการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา	:		ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖

Bill	Payment
25%

e-Money
26%

Card	Payment
25%

Bulk	Payment
and	BAHTNET

25%

ORTF	(ATM)
0%

BAHTNET	
and	Bulk	Payment	

89%
BAHTNET
82%

Bulk	Payment
7%

Card	
Payment
1%

e-Money
1%

Bill	Payment
10%

ORFT
(ATM)
1%

BAHTNET	
1%
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งทางบก	ทางราง	ทางน�้า	และทางอากาศ	

ภายใต้กรอบแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง

ของประเทศและสนบัสนนุให้ไทยเป็นศนูย์กลางการเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซยีน	ซึง่มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	

ดังนี้

	 ๑.	พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๑.๑ พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลัก	 ด�าเนินการก่อสร้างทางคู่ใน 

เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก	ช่วงฉะเชิงเทรา–ศรีราชา–แหลมฉบัง	 ระยะทาง	๘๖	กิโลเมตรปัจจุบัน 

มีผลงานการก่อสร้าง	 ร้อยละ	๕๙.๑๙	และอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการรถไฟทางคู่อีก	๖	 เส้นทาง	คือ	 (๑)	 สาย

ชายฝั่งทะเลตะวันออก	ช่วงฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า–แก่งคอย	 (๒)	 สายชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น	 	 (๓)	 สาย

ประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร		(๔)	สายลพบุรี–ปากน�้าโพ		(๕)	สายมาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ	และ	(๖)	สายนครปฐม– 

หนองปลาดุก–หัวหิน	 ขณะนี้การก่อสร้างรถไฟทางคู่	 เส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออก	 ช่วงฉะเชิงเทรา– 

คลองสบิเก้า–แก่งคอย	ได้มกีารลงนามในสญัญา	เพือ่ท�าการก่อสร้างเมือ่วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ส่วนอกี	๕	เส้นทาง

ทีเ่หลอือยูร่ะหว่างการด�าเนนิการศกึษาความเหมาะสมของโครงการเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาตามขัน้ตอน	 

นอกจากนี	้ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพือ่การท่องเทีย่ว	เส้นทางสรุาษฎร์ธาน–ีพงังา–

ภูเก็ต	 เพื่อเชื่อมโยงฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามัน	 โดยจะเชื่อมเข้ากับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 

ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเสนอทางด้านเทคนิค

มาตรา ๘๔ (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้ง  
การด�าเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ศศึกษาและออกแบบรถไฟ

ความเร็วสูง 4 เส้นทาง :

• กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

• กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

• กรุงเทพฯ-หัวหิน

• กรุงเทพฯ-ระยอง

  ๑.๒ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า ร ถ ไ ฟ 

ค ว า ม เ ร็ ว สู ง  ด� า เนิ น โคร งการศึ กษาและ 

ออกแบบรถไฟความเร็วสูง 	 ๔	 โครงการ	 คือ	

สายกรุ ง เทพมหานคร–เชียงใหม ่ 	 ระยะที่ 	 ๑	

(กรงุเทพมหานคร–พษิณโุลก)	สายกรงุเทพมหานคร–

นครราชสีมา 	 สายกรุ ง เทพมหานคร–หั วหิน	 

และสายกรุงเทพมหานคร–ระยอง	 อยู ่ระหว่าง 

การศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน	และสายกรุงเทพมหานคร–เชียงใหม่	 

ระยะที่	๒	(พิษณุโลก–เชียงใหม่)	อยู่ระหว่างคัดเลือก

บริษัทที่ปรึกษา

       

 สาย  เส้นทาง  ผลการดําเนินการ

 สีแดงอ่อน		 บางซื่อ–ตลิ่งชัน		 ด�าเนินการเสร็จแล้ว

	 สีม่วง		 บางใหญ่–บางซื่อ		 ด�าเนินการแล้วร้อยละ	๖๕.๖๒

	 สีน�้าเงิน		 บางซื่อ–ท่าพระ	และหัวล�าโพง–บางแค		 ด�าเนินการแล้วร้อยละ	๓๘.๒๐

	 สีเขียว		 แบริ่ง–สมุทรปราการ			 ด�าเนินการแล้วร้อยละ	๑๒.๐๗			

  ๑.๓ ศึกษาและพัฒนาขยายระบบ 

ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(Airport Rail Link) ขณะนีไ้ด้ด�าเนนิการศกึษาออกแบบ

รายละเอียดส่วนต่อขยายช่วงพญาไท–ดอนเมือง

แล้วเสร็จ	 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว	 ซึ่งส่วนต่อขยายดังกล่าว 

มีระยะทาง	๒๑.๘	 กิโลเมตร	 เป็นโครงสร้างใต้ดิน 

และยกระดับ	ให้บริการ	๒	รูปแบบ	คือรถไฟฟ้าด่วน	 

(Express	Line)	และรถไฟฟ้า	(City	Line)

  ๑.๔ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้า	๑๐	สาย	ดังนี้

   ๑.๔.๑ โครงการทีเ่ปิดให้บรกิารแล้ว ๓ โครงการ ระยะทางรวม	๘๐	กโิลเมตร	ประกอบด้วย	 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	 (BTS)	 รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	 และระบบขนส่งทางรถไฟ 

เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	(Airport	Rail	Link)

   ๑.๔.๒ โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ๔ โครงการ	ระยะทาง	๘๓	กโิลเมตร	ประกอบด้วย	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๔.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ๕ โครงการ	 ระยะทาง	๑๔๐.๓	 กิโลเมตร	 

ประกอบด้วย	

     เริ่มก่อสร้าง เปิดใช้บริการ

กําหนดการ

	 สีเขียว		 หมอชิต–สะพานใหม่-คูคต	 รถไฟฟ้ายกระดับ	๑๙	กิโลเมตร	 ๑๖	สถานี	 ปี	๒๕๕๗	 ปี	๒๕๖๑

	 สีชมพู		 แคราย–มีนบุรี	 รถไฟฟ้ายกระดับ	๓๔.๕	กิโลเมตร	 ๓๐	สถานี	 ปี	๒๕๕๗	 ปี	๒๕๖๐

	 สีส้ม		 ตลิ่งชัน–มีนบุรี	 ๓๕.๔	กิโลเมตร	แบ่งเป็น	 ๒๙	สถานี
	 	 	 •	 โครงสร้างทางยกระดับ	 	 ปี	๒๕๕๗	 ปี	๒๕๖๒
	 	 	 	 ๙.๒	กิโลเมตร
	 	 	 •	 โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน			 	 	 	
	 	 	 	 ๒๖.๒	กิโลเมตร

	 สีม่วง		 เตาปูน–ราษฎร์บูรณะ		 ๒๑	กิโลเมตร	แบ่งเป็น			 ๑๖	สถานี		 ปี	๒๕๕๘		 ปี	๒๕๖๒
	 	 	 •	 โครงสร้างทางยกระดับ
	 	 	 	 ๗.๘	กิโลเมตร
	 	 	 •	 โครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน
	 	 	 	 ๑๓.๒	กิโลเมตร

	 สีเหลือง		 ลาดพร้าว–ส�าโรง	 รถไฟฟ้ายกระดับ	๓๐.๔	กิโลเมตร		 ๒๑	สถานี		 ปี	๒๕๕๘		 ปี	๒๕๖๑

 สาย เส้นทาง ประเภทและระยะทาง จํานวนสถานี

	 ๒.	พัฒนาการขนส่งทางน�้าและกิจการพาณิชยนาวี	 เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การขนส่งทางน�้าและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์	 โดยได้ท�าการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ	

วิศวกรรม	และส�ารวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด	 เพื่อก่อสร้างท่าเรือ 

ที่จังหวัดชุมพร	ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคา	และอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาท่าเรือแหลม

ฉบัง	ระยะที่	๓	โดยขณะนี้ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	๓	มีผลการด�าเนินงานประมาณร้อยละ	๙๘	นอกจากนี้	ยังได้ด�าเนินการ

ส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี	ดังนี้

  ๒.๑ มาตรการด้านการเงนิเพือ่สนบัสนนุการประกอบธรุกจิพาณชิยนาว ีโดยประสานงานและ

ผลกัดนัมาตรการด้านการเงนิแก่ผูป้ระกอบการพาณชิยนาวี	โดยธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

เปิดให้บรกิารสนิเชือ่พาณชิยนาวี	และมมีาตรการสนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�่าส�าหรบัส่งเสรมิการต่อเรอืในประเทศ

ส�าหรับเรือชายฝั่งและล�าน�้า
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๔.	พฒันาการขนส่งทางอากาศ ได้จดัท�าโครงการจดัหาเครือ่งบนิปี	๒๕๕๔–๒๕๖๕	จ�านวน	๗๕	ล�า	 

โครงการจัดตั้งหน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัดการบินไทยสมายล์	 ของบริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

เพื่อด�าเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	 โดยเน้นเส้นทางบินภูมิภาคระยะสั้นเวลาบินไม่เกิน	 

๔	ชั่วโมงและเส้นทางบินในประเทศโดยใช้ฝูงบินล�าตัวแคบ

	 ๕.	พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ	ได้แก่	

ตติดตั้งเครื่องตรวจสอบ

ความเร็ว 11 เส้นทาง 

ให้รถโดยสารสาธารณะ

ติดตั้งระบบ SMART PASS 

19,9๓0 คัน และใช้ 

GPS กํากับดูแลรถโดยสาร

สาธารณะและรถบรรทุก

วัตถุอันตราย

	 ๓.	พัฒนาร ะบบความปลอดภั ย 

การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ	 ก�าหนด 

ให้มีการควบคุมความเร็วรถตู ้โดยสารสาธารณะ	 

ด้วยระบบ	Radio	Frequency	Identification:	RFID	 

โดยตดิตัง้เครือ่งตรวจสอบความเรว็ทัง้หมด	๑๑	เส้นทาง	 

และก�าหนดให้รถโดยสารสาธารณะขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 และบริษัท	 ขนส่ง	

จ�ากัด	 (บขส.)	ติดตั้งระบบ	SMART	PASS	จ�านวน	

๑๙,๙๓๐	 คัน	 รวมทั้งน�าเทคโนโลยี	 GPS	 มาใช้ 

ในการก�ากบัดแูลรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุ

วัตถุอันตราย

  ๒.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ

ต่อผู้ส่งออก SMEs

  ๒.๓ โครงการสนบัสนนุการต่อเรอืในประเทศเพือ่พฒันากองเรอืขนส่งน�้ามนัชายฝ่ังของไทย 

โดยสนับสนุนทางวิชาการในการต่อเรือเพื่อพัฒนากองเรือขนส่งน�้ามันชายฝั่งของไทย

  ๕.๑ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ (ทสภ.)	ปีงบประมาณ	๒๕๕๔–๒๕๖๐	 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให ้รองรับผู ้ โดยสาร 

ได้เพิ่มขึ้น	 ๑๕	 ล้านคนต่อปี	 จาก	 ๔๕	 ล้านคน 

ต่อปี	 เป็น	๖๐	ล้านคนต่อปี	ประกอบด้วย	กลุ่มงาน 

ก ่อสร ้างอาคารเทียบเครื่ องบินรองหลังที่ 	 ๑	 

กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร	 กลุ่มงานออกแบบและ 

ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างบรษิทั

ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด	 ในส่วนของงานจ้าง 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ	 ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ	แล้ว	อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากจ�านวน 

ผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมากขึ้น	 รวมทั้งกรณีปิดซ่อมทางวิ่งและทางขับบางส่วน	ส่งผลให้เกิด 

ความแออัด	 กระทบกับระดับการให้บริการของท่าอากาศยานที่มีต่อสายการบินและผู ้โดยสาร	 ดังนั้น	 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกและบุคลากรในการให้บริการด้านการตรวจค้นโดย

ใช้เทคโนโลยีมาช่วย	 คือ	 Auto	 gate	 หรือ	 Auto	 channel	 รวมทั้งเพิ่มช่องตรวจคนเข้าเมืองและได้ประสาน 

ขอความร่วมมอืไปยงัส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงในการให้ตรวจล่วงหน้าโดยใช้พืน้ทีบ่รเิวณปลายเชก็อนิเคาน์เตอร์

  ๕.๒ โครงการพฒันาท่าอากาศยานภเูกต็	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓–๒๕๕๗	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้	๑๒.๕๐	ล้านคนต่อปี	 ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่	 ๒๐	กันยายน	๒๕๕๕	

วงเงิน	๕,๑๔๖.๗๐	ล้านบาท	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๘	อย่างไรก็ตาม	 

บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้บริหารจัดการตารางการบินเข้า–ออกท่าอากาศยานไม่ให้เกิด 

การกระจุกตัว	ณ	 เวลาใดเวลาหนึ่งมากเกินไปให้สามารถรองรับชั่วโมงเร่งด่วนได้	 และขยายพื้นที่อาคารที่พัก 

ผู้โดยสารโดยการเพิ่มจ�านวนห้องน�้าและพื้นที่จอดรถไปแล้วบางส่วน	รวมทั้งปรับปรุงทางวิ่งทางขับให้การจราจร

ทางอากาศมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

  ๕.๓ การเพิ่มบทบาทท่าอากาศยานดอนเมือง จากการประเมินขีดความสามารถท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวได้	 ตลอดจน 

เพื่อเป็นการยืดอายุใช้งานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และระบบสาธารณูปโภค	 

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 และบรรเทาความแออัดในช่วงที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 

ระยะที่	 ๒	 ยังไม่แล้วเสร็จ	 รวมถึงเป็นการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 

เป็นการเพิ่มรายได้	 ลดการขาดทุนสะสม	 และแก้ปัญหาการด้อยค่าทรัพย์สินและเป็นท่าอากาศยานส�ารอง 

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที	่ ๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	 ให้ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินต้นทุนต�่า	(Low	Cost	Carriers:	LCCs)	และ/หรือเส้นทางการบินในประเทศ

และระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด	 (Point	 to	 Point)	 บนหลักการของความสมัครใจของสายการบินเพื่อเป็น 

การใช้ท่าอากาศยานทั้ง	๒	แห่ง	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมให้ม ี

ความเข้มแข็ง	และเป็นภาคการผลิตที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑.	ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและขยายช่องทางการตลาดของธรุกจิอตุสาหกรรม	 

มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ได้แก่

  ๑.๑ โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๕	ขบัเคลือ่นแผนแม่บทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๕	

ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๒๕	โครงการ	วงเงิน	

๑๙๐	ล้านบาท	ผ่านสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม	๙	สถาบัน	 (สถาบันอาหาร	สถาบันยานยนต์	

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	สถาบันไทย-เยอรมัน	และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม)	ด�าเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ	น�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม	ดังนี้	

(๑)	พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมกว่า	๑๔,๐๐๐	คน	ส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้สามารถ

น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (๒)	พัฒนาระบบบริหารจัดการ/กระบวนการ

ผลิต/คุณภาพมาตรฐานให้กับโรงงานกว่า	 ๖๗๐	 โรงงาน	 ส่งผลให้โรงงานเหล่านี้สามารถลดต้นทุนการผลิต	 

ลดการสูญเสีย	และเพิ่มผลิตภาพการผลิต	(Productivity)	อย่างเป็นรูปธรรม	(๓)	พัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใน

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน	 (๔)	 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในอุตสาหกรรม	๑๓๐	 เครื่อง	 ส่งผลให้โรงงานสามารถ 

เพิ่มผลผลิตและลดการใช้งาน	และ	 (๕)	 สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ง

ห่ม	๑	คลัสเตอร์	 ส่งผลให้โรงงานสามารถรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ	ท�าให้มูลค่า 

ทางการค้าเพิ่มขึ้น

  ๑.๒ โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕	 สนับสนุน 

ภาคการผลิตและเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณด�าเนินงาน	จ�านวน	๔	 โครงการ	 วงเงิน	๓๔	ล้านบาท	ดังนี้	 (๑)	พัฒนานวัตกรรมการใช้

ระบบสมองกลฝังตัวต้นแบบส�าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 จ�านวน	๑	ต้นแบบ	และขยายผล 

สู่อุตสาหกรรมอื่นไม่น้อยกว่า	๓๐	อุตสาหกรรม	 (๒)	พัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก	 

๒	เครื่อง	(๓)	พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	ไม่น้อยกว่า	๑๕	ผลิตภัณฑ์	และ	(๔)	พัฒนา

อุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์	ไม่น้อยกว่า	๕	ผลิตภัณฑ์

มาตรา ๘๔ (๑๓) สง่เสรมิและสนบัสนนุองคก์รภาคเอกชนทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัชาตแิละระดบั 
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๓ ยกระดับความสามารถระบบ 

โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม 

เพือ่ลดต้นทนุธรุกจิและเพิม่ประสทิธภิาพการให้ 

บรกิารพร้อมรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC)	 ด�าเนินการพัฒนาการจัดการ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

ให ้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอด 

โซ ่อุปทาน	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 

ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการด�าเนินงาน 

ให้สอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส  ์

อุตสาหกรรม	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 ภายใต้ 

แผนงานหลักตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ	 

วงเงิน	 ๑๑๐	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 (๑)	 สร้าง 

ความเป ็นมืออาชีพด ้านการจัดการโลจิสติกส ์	 

โดยการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก	 และฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ	 (๒)	 ส ่งเสริมให้เกิด 

ความร่วมมือและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทาน	 เช่น	 การส่งเสริมการบริหารจัดการระบบ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	Supply	Chain)	และส่งเสริมการใช้ระบบการบริหาร 

จัดการขนส่ง	(Transportation	Management	System:	TMS)	และ	(๓)	สนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	 เช่น	 

การส่งเสริมการใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า	 (Warehouse	Management	 System:	WMS)	 การให ้

ค�าปรึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 โดยจากการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า	๒๕๐	แห่ง	 คิดเป็นมูลค่าการลดต้นทุนประมาณ	

๒,๐๐๐	ล้านบาท	ด�าเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	ทั้งสิ้น	๕๒	กลุ่ม

อุตสาหกรรม	โดยปี	๒๕๕๖	มีเป้าหมายในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและพฒันาความร่วมมือ	จ�านวน	๕๒๐	กจิการ	

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๐	กิจการ	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	๒๘๐	กิจการ	

  ๑.๔ การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทาง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ภายใต้แนวคิด	 “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”	 ผ่าน	 ๔	 กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 (๑)	 กิจกรรม 

การส่งเสรมินวตักรรมอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมเชงิสร้างสรรค์	โดยการให้ค�าปรกึษาแนะน�า	พฒันาผลติภณัฑ์

เชงิสร้างสรรค์	โดยด�าเนนิการได้	๑๐๙	กจิการ	จากเป้าหมาย	๑๐๗	กจิการ	แบ่งเป็น	เป้าหมายให้ค�าปรกึษาแนะน�า	

๖๕	กิจการ	 และการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค	 

โดยน�างานวิจัยมาผสานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	มีเป้าหมายด�าเนินการ	จ�านวน	๔๒	กิจการ		(๒)	กิจกรรม

ลลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์

ไม่น้อยกว่า 2๕0 แห่ง 

ประมาณ 2,000 ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

พัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค	์ เพื่อเพิ่มความรู้	 และประสบการณ์	 

มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร	 จ�านวน	 ๑,๔๐๐	 ราย	 ในปี	 ๒๕๕๖	 ด�าเนินการแล้ว	 ๑,๔๑๔	 ราย	 โดยอยู่ 

ระหว่างการพัฒนาทักษะอีกจ�านวน	๑	 ราย	 (๓)	 โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ยกระดับ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชิงสร้างสรรค์	 การใช้เทคโนโลยีที่มีความสะอาด	 การสร้าง 

ฐานข้อมูลสิ่งทอและแฟชั่น	 และการด�าเนินการติดตามประเมินผลของโครงการ	 และ	 (๔)	 การส่งเสริมสร้าง

นวัตกรรมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน�้าตาล	 โดยการส�ารวจ	ศึกษา	และวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่

เป้าหมายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบอ้อยที่เหมาะสมต่อพื้นที	่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

น�้าตาลที่เหมาะสม

  ๑.๕ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดส�าหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุ

กระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร	 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรการทางการค้า	

ในด้านของการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่การปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมในรายสาขา	 เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผลติ	การลดต้นทนุ	และการรกัษาสิง่แวดล้อมของผูป้ระกอบการ	เกดิการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนั	ขณะนีม้กีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัใิช้แล้ว	๑๓	สาขาอตุสาหกรรม	ได้แก่	อตุสาหกรรมนมและผลติภณัฑ์

นม	 ยางพารา	 สับปะรดกระป๋อง	 อาหารทะเลแช่แข็ง	 ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่	 แป้งมันส�าปะหลัง	 ปลากระป๋อง	 

ชุบโลหะ	 แป้งขนมจีน	 เฟอร์นิเจอร์ไม้	 โรงสีข้าว	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์	 และการผลิตไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์	 และด�าเนินการเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมข้าวโพดบรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร	 

ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมข้าวโพดบรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหารรวมทั้งหมด	 จ�านวน	๑๖	 โรงงาน	 

ได้รับการตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด	 และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และการป้องกันมลพิษ	และมีการน�าเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปปฏิบัติใช้จริง
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๖ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)	 ส่งเสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย	 ให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Eco	 Industry)	 หรือ 

อุตสาหกรรมสีเขียว	 เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	 มียุทธศาสตร์การพัฒนา	 ๕	 มิติ	 คือ	 

มิติกายภาพ	 การบริหารจัดการ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยด�าเนินการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศในปี	๒๕๕๔	จ�านวน	๒	พื้นที่	ในปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๗	พื้นที่	ได้แก่	(๑)	เขตประกอบการสวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ	พระนครศรีอยุธยา	 (๒)	สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	 จังหวัดปทุมธานี	 (๓)	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	 

ศรีราชา	จังหวัดชลบุร	ี (๔)	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน	์กบินทร์บุร	ี จังหวัดปราจีนบุร	ี (๕)	สวนอุตสาหกรรม	 

๓๐๔	อินดัสเตรียล	ปาร์ค	 จังหวัดปราจีนบุรี	 (๖)	 เขตประกอบการสวนอุตสาหกรรม	บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จังหวัด 

ระยอง	และ	 (๗)	 ชุมชนอุตสาหกรรม	 ไอ.พี.พี.	 (ไทยแลนด์)	 จังหวัดระยอง	และมีเป้าหมายการพัฒนาเพิ่มเติม 

อย่างน้อย	๒	พื้นที่	 ในปี	๒๕๕๖	 เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม	และสามารถอยู่ร่วมกับ

ชุมชนได้

  ๑.๗ การปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม

อ้อยและน�้าตาลทรายทั้งระบบ 	 กองทุนอ้อย

และน�้ าตาลทราย	 ด� า เนินการว ่ าจ ้ างมูลนิ ธิ

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย	 (ทีดีอาร์ไอ)	

เป็นที่ปรึกษา	 เมื่อวันที่	 ๒๐	กันยายน	๒๕๕๔	ตาม

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอ ้อยและน�้ าตาลทรายของไทย	 

โดยมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๖	

มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร ่งรัดน�าผล 

การศึกษาวิจัยมาประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

ปรบัปรงุโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย 

ทั้งระบบ	 ขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนการพิจารณาผล 

การศึกษาดังกล่าว

  ๑.๘ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์  

ด�าเนินการผ่าน	 (๑)	 โครงการพัฒนาบุคลากรใน

อุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยการพัฒนาหลักสูตร	 

และจดัท�าหลกัสตูรให้ครอบคลมุการผลติและบรหิาร

จัดการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งสิ้น	 ๑๐	 หลักสูตร	

พัฒนาวิทยากรโดยด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากร

ระดับ	1st	Tier	และ	2nd	Tier	รวมทั้งอาจารย์สถาบัน

การศึกษา	 ทั้งสิ้น	 ๖๐	 คนต่อหลักสูตร	 พัฒนา 

ผูป้ฏบิตังิานในอตุสาหกรรมยานยนต์	ทัง้สิน้	๕๐๐	คน	 
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

โดยมีการติดตามประเมินผล	และพัฒนาเครือข่ายการฝึกอบรมตามเป้าหมาย	๕	 เครือข่าย	และ	 (๒)	 โครงการ 

จดัท�าแผนแม่บทอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	เพือ่ก�าหนดทศิทางของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

ให้เป็นฐานการผลติยานยนต์โลกพร้อมด้วยห่วงโซ่อปุทานทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ในประเทศและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

ด�าเนินการผ่านยุทธศาสตร์หลัก	คือ	ด้านความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา	ด้านความเป็นเลิศ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร	ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ	ด้านการสร้างสภาวะแวดล้อม 

ที่ดีด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์	COE-1	COE-2	และ	COE-3	(ENV-1)	และการสร้าง

สภาวะแวดล้อมที่ดีด้วยกฎระเบียบนโยบายภาครัฐ		(ENV-2)

  ๑.๙ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

เสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งอย่างบูรณาการโดยผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์การแพทย์ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมผ่านโครงการต่าง	ๆ 	ได้แก่	(๑)	โครงการพฒันาคลสัเตอร์

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพด้านการเพิ่มผลผลิต	 และพัฒนามาตรฐาน	 ISO	 13485	 

โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ค�าปรึกษาแนะน�าการเพิ่มผลผลิต	และพัฒนามาตรฐาน	 ISO	13485	 ให้กับโรงงาน 

จ�านวน	๔๘	แห่ง	ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง	 ๔๕.๕๕	ล้านบาทต่อปี	 และมีโรงงาน 

ที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	13485	ภายในปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๒๕	บริษัท	คิดเป็น 

ร้อยละ	๗๘	 จากจ�านวนบริษัททั้งหมด	 (๒)	 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มการสร้างมูลค่า	 

ส�าหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับ 

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ในอนาคต	 เช่น	 กลุ่มผิวหนัง 

และความงาม	 กลุ ่มถุงมือยางทางการแพทย์	 กลุ ่มอุปกรณ์ให้ของเหลวผ่านทางหลอดเลือด	 และกลุ ่ม 

เครื่องอัตโนมัติทางการแพทย์	 จัดท�าข้อมูลเชิงลึกส�าหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	 

ส�าหรับผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจและภาครัฐได้ใช้ในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม	 

และ	 (๓)	 โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	 โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 

เช่น	ซอฟต์แวร์ด้าน	“Anatomy	Vision”	ระบบแสดงผลภาพทางการแพทย์	๓	มิติ	ส�าหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง	 

และการพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล�าแสงกรวย	 การทดสอบทางคลินิกเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 

ทางการแพทย์	 เช่น	 วัสดุปิดบาดแผลชนิดไม่ติดแผลส�าหรับแผลโพรง	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง 

มาตรฐานสากล	(CE	Mark)	เช่น	ข้อเข่าเทียมแบบสี่จุดหมุน

  ๑.๑๐ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติในสถานประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ และอตุสาหกรรม

พื้นฐาน	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งคณะวิศวกรพร้อมที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	 

ให้ค�าแนะน�า	การฝึกอบรมในการบริหารจัดการ	 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสถานประกอบการ	 

โดยในช่วง	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า	 ๖๐	 แห่ง	 สามารถลดต้นทุนการผลิต 

ได้กว่า	๔๐	แห่ง	 คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า	๓๐	ล้านบาท	 โดยในปี	๒๕๕๖	มีเป้าหมายด�าเนินการต่อเนื่องให้ม ี

สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่ต�่ากว่า	๕๐	แห่ง	 ก�าหนดให้มีสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	๒๐	แห่ง	 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้คิดเป็นมูลค่าต้นทุนที่สามารถลดได้ประมาณ	๑๕	ล้านบาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

   ๑.๑๑ ส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรม	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 

ด�าเนินการตามภารกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้น�ามาตรฐานไปใช้ในการพัฒนา 

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

อย่างยั่งยืน	 รวมทั้งคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม	 โดยมีภารกิจในการก�าหนด/แก้ไขปรับปรุง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.)	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 

(มอก.,	 มผช.)	 ตรวจโรงงานเพื่อการอนุญาต	 ตรวจโรงงานเพื่อติดตามผล	 ตรวจควบคุมสถานที่จ�าหน่าย	 

และด�าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระท�าผิด	โดยผลการปฏิบัติงานในปี	๒๕๕๕	มีปริมาณการด�าเนินงานที่ลดลง 

จากปี	 ๒๕๕๔	 นอกจากนี้	 ยังมีโครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรม	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 

ความคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภค	 เพื่อเผยแพร่ให้ความรู ้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม	 เครื่องหมายมาตรฐาน	 

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 เป็นต้น	 โดยด�าเนินการสร้างชุมชนเครือข่ายและเผยแพร ่

มาตรฐาน	๒๓	ชุมชน	ผลิตสื่อเผยแพร่	๕	 รายการ	ผลิตสื่อเพื่อการฝึกอบรม	๕	 รายการ	และด�าเนินโครงการ 

สร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น	โดยการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

  ๑.๑๒ โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ด�าเนินการเพื่อยกระดับ 

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้มีความเข้มแข็ง	 ระยะเวลาของโครงการระหว่างป	ี๒๕๕๓-๒๕๕๗	

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	มกีารด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ส�าคญั	คอื	(๑)	ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร

เพื่อรองรับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง	 โดยมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าท�างานเป็นผู้ช่วยช่างแม่พิมพ์	 

๖๖	คน	และเพิ่มทักษะช่างแม่พิมพ์โรงงาน	๒๙๓	คน	 (๒)	ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถด้านการผลิต 

แม่พิมพ์ความเที่ยงตรงและความซับซ้อนสูง	 มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ที่เป็น

เทคโนโลยีขั้นสูง	จ�านวน	๑๔	 เรื่อง	และ	 (๓)	ยุทธศาสตร์การสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการขยายและพัฒนา

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	 โดยจัดช่องทางส�าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ในการร่วมงานแสดงสนิค้าระดบันานาชาตทิัง้ในและต่างประเทศ	มสีถานประกอบการเข้าร่วม	๗๐	ราย	รวมไปถงึ

การพัฒนาผู้ประกอบการแม่พิมพ์ให้ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2008	จ�านวน	๑๖	บริษัท

  ๑.๑๓ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	ส่งเสริมองค์กรไทยน�าเกณฑ ์

รางวัลไปใช้ในการตรวจประเมินองค์กร	 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงองค์กรอย่างเป็นระบบ	 ส่งผลให้เกิด 

การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรไทยไปสู ่ระดับมาตรฐานสากล	 โดยการอบรม 

ให้ความรู้ความเข้าใจ	และสร้างผู้ตรวจประเมินรางวัลระดับมาตรฐาน	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจประเมินองค์กรที่สมัคร

เข้ารับรางวัล	 โดยในปีที่ผ่านมา	มีองค์กรที่ได้พัฒนาจนได้รับคะแนนการตรวจประเมินสูงกว่า	๓๕๐	คะแนน	 

เป็นรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 จ�านวน	๖	 องค์กร	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	 การน�าองค์กร	 การจัดการ 

เชิงกลยุทธ์	 และการจัดการกระบวนการ	 เป็นหมวดที่มีการน�าไปใช้ในการพัฒนาในล�าดับต้น	 เพื่อให้เกิด 

ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	มีเป้าหมายเดียวกัน	และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

มากขึ้น	ขณะนี้	(ปี	๒๕๕๖)	มีองค์กรสมัครเข้ารับรางวัล	จ�านวน	๓๔	องค์กร	ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๑๔ สนับสนุนผลิตภัณฑ์พลาสติก 

ด�าเนนิการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัพลาสตกิ

ชีวภาพเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และด�าเนินการร่วมกับกระทรวงการ

คลัง	 กระทรวงพลังงาน	 และส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม	หารอืแนวทางการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตพลาสติกชีวภาพของอาเซียน	 นอกจากนี้	

ยังมีการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

พลาสติก	 โดยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่ผู ้ประกอบการในทุกด้าน	 ซึ่งในปีที่ผ่านมา 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรของสถาบันพลาสติกแล้ว	จ�านวน	๒๑๐	คน	

  ๑.๑๕ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ : โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบ

การก�าหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนด่านพุน�้าร้อน อ�าเภอเมือง และพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม 

ในจังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่า	 พื้นที่บริเวณบ้านทุ่งศาลา-บ้านล�าทราย	 ต�าบลบ้านเก่า	 อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์	

โดยสามารถสร้างงาน	สร้างอาชีพให้กับชุมชน	ประมาณ	๕,๐๐๐	คน	 เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ	

๒,๑๐๖,๕๔๘	ล้านบาท	เกดิการขยายตวัของอตุสาหกรรมจงัหวดั	สร้างจดุเชือ่มโยงทางการค้า	และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ประมาณ	๓๐๒.๔๑	ล้านบาทต่อปี	 การศึกษาโครงการ

ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบการก�าหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนด่านพุน�า้ร้อน	อ�าเภอ

เมือง	และพื้นที่อื่น	 ๆ	ที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น	 ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๕	

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดหาพื้นที่เพื่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

  ๑.๑๖ การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม	การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	มีภารกิจหลักในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	พร้อมระบบสาธารณูปโภค	 โดยในปี	 ๒๕๕๕	 

มีผู ้ประกอบการ	 ๑๙๖	 ราย	 เงินลงทุน	 ๓๒๕,๕๖๐	 ล้านบาท	 เกิดการจ้างงาน	 ๒๔,๔๘๔	 คน	 ปัจจุบัน	 

(ณ	 ไตรมาส	๒	ปี	 ๒๕๕๖)	 มีนิคมอุตสาหกรรม	 รวม	๔๗	แห่ง	 ผู้ประกอบการ	๔,๐๘๒	 ราย	 เกิดการลงทุน	 

๒,๗๒๒,๐๑๓	ล้านบาท	มีการจ้างงานรวม	๕๓๐,๖๐๑	คน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

 ๒.	ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการขยายการลงทนุไปประเทศเพือ่นบ้าน	การด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ได้แก่

  ๒.๑ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	 แนวโน้มการลงทุนไทยในต่างประเทศคาดว่า 

จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 ด้วยเหตุผลส�าคัญ	 คือ	 จากการที่ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้น	 กระทบต่อ 

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก	 ท�าให้ต้องแสวงหาฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีต้นทุนถูกลง	 

ขณะเดียวกันนักลงทุนไทยนอกจากจะสนใจไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนแล้ว	 ยังเริ่มขยายการลงทุนไปสาธารณรัฐ

อินเดีย	 เครือรัฐออสเตรเลีย	 และตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น	 ตัวเลขการลงทุนโดยตรงไปยังต่างประเทศ 

ของอาเซียน	 ในปี	 ๒๕๕๔	 ไทยมีการลงทุนยังต่างประเทศมากเป็นอันดับ	 ๓	 รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร ์

และมาเลเซีย	 โดยตัวเลขการลงทุนโดยตรงไปยังต่างประเทศของไทยในป	ี๒๕๕๔	และ	๒๕๕๕	สูงกว่าตัวเลข 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	ซึ่งเท่ากับว่าไทยไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศสุทธิเป็นบวก	

  ๒.๒ ความคืบหน้าในการด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 จัดตั้ง 

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	ได้แก่	(๑)	น�าคณะนักลงทุนไทยไปส�ารวจช่องทางการลงทุน	เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง	 เจรจาจับคู ่ธุรกิจกับนักลงทุนท้องถิ่น	 รวมทั้งเยี่ยมชมทั้งโรงงานของนักลงทุนไทยและโรงงาน 

ของนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศต่าง	ๆ 	ได้แก่	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	สาธารณรัฐ

โมซัมบิก	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และราชอาณาจักร

กัมพูชา	 (๒)	 จัดสัมมนาเผยแพร่ลู่ทางการลงทุนสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการท�าธุรกิจในอาเซียน 

โอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	 สาธารณรัฐโมซัมบิก	 ราชอาณาจักรโมร็อกโก	สหพันธ์

สาธารณรัฐไนจีเรีย	และสาธารณรัฐคาซัคสถาน	(๓)	จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุน 

ต่างประเทศ	จ�านวน	๒	รุน่	จ�านวนผูเ้ข้าร่วม	๗๐	ราย	(๔)	จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูการลงทนุไทยในต่างประเทศเพือ่บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารและให้บริการค�าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญรายประเทศแก่นักลงทุน	 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	 (๕)	 จัดตั้งคลินิกให้ค�าปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ	 โดยผู้เชี่ยวชาญรายประเทศ	๔	ประเทศ	

(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย)	มีผู้มาใช้บริการจ�านวน	๑๑๑	ราย	และจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ	หลักสูตร	“การเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่	AEC	รุก	หรือ	รับ	มีผู้เข้าร่วม	๑๐๐	ราย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 ๓.	ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการ	 มีการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๓.๑ กิจกรรม Road show ระดับสูง (High-Level Image Enhancement Road Shows)  

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์	ความเชื่อมั่น	และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ	โดยมีก�าหนดการ

จัดกิจกรรมในต่างประเทศทั้งสิ้น	 ๒๑	 ครั้ง	 โดยระหว่างเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ถึงเดือนกันยายน	 ๒๕๕๖	 

มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วในรัฐคูเวต	สหราชอาณาจักร	สาธารณรัฐอินเดีย	สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ	 

ราชอาณาจักรสวีเดน	 ราชอาณาจักรเบลเยียม	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	

สาธารณรัฐมัลดีฟส์	สาธารณรัฐโปแลนด์	สาธารณรัฐตุรกี	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

สาธารณรัฐอิตาลี	และสมาพันธรัฐสวิส

  ๓.๒ จัดคณะและกิจกรรมชักจูงการลงทุนเจาะกลุ่มเป้าหมายและชักจูงการลงทุนเชิงลึก  

โดยการสัมมนาชักจูงการลงทุนทั่วไป	 สัมมนากลุ่มย่อยเจาะเป้าหมายรายสาขา	 และการพบปะรายบริษัท	 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร	และสร้างรากฐานในการร่วมมือในการชักจูงการลงทุนในอนาคต

  ๓.๓ จดัท�าแผนชกัจงูการลงทนุเป็นรายบรษิทั (Customized Investor Plan: CIP) โดยการจดัท�า 

แผนรายบริษัทเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในการเจาะเข้าสู ่บริษัทที่มีศักยภาพ	 จัดท�าฐานข้อมูลบริษัทหน่วยงาน	 

และการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน	 ส�าหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 และขยายฐาน 

ไปสู่นักลงทุนต่างชาติ

  ๓.๔ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	 สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนภายใน

ประเทศ	 โดยก�าหนดสโลแกน	 “Thailand,	 An	ASEAN	Hub,	 a	World	 of	Opportunity”	 เพื่อใช้สะท้อนถึง 

ความได้เปรียบของประเทศไทยส�าหรับการลงทุน	 ในด้านท�าเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจ	 

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ	 และการมีโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนความต้องการบริษัท 

ผู้เข้ามาลงทุน
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นฐานความรู้		

ภูมิปัญญา	และนวัตกรรม	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑.	เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ	 สร้างงานที่มีคุณภาพ	 รวมถึงจัดตั้งกองทุน 

ต่าง	ๆ	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต	การแปรรูป	และการค้าอย่างทันสมัย	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

มาตรา ๘๔ (๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ในทางเศรษฐกิจ

  ๑.๑ การให้ความช่วยเหลอืชาวไร่อ้อย 

ในอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย เป็นการให้ 

ความช่วยเหลือเพิ่มราคาค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย 

ในปีการผลิต	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	 ตันละ	 ๑๕๔	 บาท	 

ค่าความหวานเฉลี่ย	 ๑๒.๐๒	 ซี.ซี.เอส	 จ�านวน	 

๙๗.๙๘	 ล้านตัน	 รวมมูลค่าที่ชาวไร ่อ ้อยได้รับ 

ทั้งสิ้นประมาณ	 ๑๒๕,๐๖๑	 ล้านบาท	 (รวมเงิน 

ช่วยเหลือแล้ว)	 ปีการผลิต	๒๕๕๕/๒๕๕๖	 ให้เงิน 

ช่วยเหลือเพิ่มค่าอ ้อยให้แก่ชาวไร ่อ ้อย	 ตันละ	 

๑๖๐	บาท	ค่าความหวาน	๑๑.๖๔	ซี.ซี.เอส	จ�านวน	 

๑๐๐.๐๐๒	ล้านตัน	ณ	วันที่	 ๑๐	กันยายน	๒๕๕๖	 

ได้จ่ายเงนิช่วยเหลอืแล้ว	๑๕,๙๙๑,๙๒๘,๕๗๒	บาท	

ปริมาณอ้อย	๙๙,๙๔๙,๕๕๓.๕๗๕	 ตัน	 คงเหลือ

ปริมาณอ้อยที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	๕๒,๙๖๑.๒๘๕	ตัน	

คิดเป็นเงิน	๘,๔๗๓,๘๐๕.๖๐	บาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๒ สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้เข้าถึง 

แหล ่งเงินทุน 	 กองทุนอ ้อยและน�้าตาลทราย

จัดหาแหล ่งเงินกู ้จากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 แก่ชาวไร่อ้อย 

ส�าหรับด�าเนินการ	 (๑)	 จัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ไข 

ป ัญหาอ ้ อยไฟไหม ้และขาดแคลนแรงงาน	 

ระยะเวลาด�าเนินงาน	 ๓	 ปี	 (ปี	 ๒๕๕๓-๒๕๕๕)	 

ปีละ	 ๑,๐๐๐	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 ๒	 

อนุมัติให้มีการจัดซื้อรถตัดอ้อย	 จ�านวน	๒๗๔	คัน	 

เป ็น เงิน 	 ๑,๙๘๔	 ล ้านบาท	 ในฤดูกาลผลิต	 

๒๕๕๔/๒๕๕๕	และในฤดูการผลิต	๒๕๕๕/๒๕๕๖	 

อนุมัติจัดสรรวงเงินกู ้	 จ�านวน	 ๓,๐๐๐	 ล้านบาท	 

โดยอนุมัติการจัดซื้อรถตัดอ้อย	 จ�านวน	 ๒๘๗	 คัน	 เป็นเงิน	 ๒,๐๖๗,๐๙๕,๒๖๔	 ล้านบาท	 นอกจากนี้	 

ยังมีการเพิ่มวงเงินสินเชื่อส�าหรับ	 (๒)	 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรจาก	 ธกส.	 ระยะเวลา	๓	ปี	 

(ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๔)	 ระหว่างปี	๒๕๕๒-๒๕๕๔	มีการใช้สินเชื่อจ�านวน	๔,๒๐๑	 ราย	 เป็นเงิน	๓๖๖	ล้านบาท	 

และในฤดูการผลิตปี	 ๒๕๕๕/๒๕๕๖	คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรวงเงินกู้	 จ�านวน	๑,๐๐๐	ล้านบาท	 

ระยะเวลาถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๖	 โดยมีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว	๗๖๓	 ราย	 เป็นเงิน	๑๓๙,๑๓๕,๓๒๐	บาท	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๖)

  ๑.๓ โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาก่อสร้าง	 สถาบันก่อสร้าง 

ได้จัดท�าร่างมาตรฐานวิสาหกิจก่อสร้างร่วมกับสมาคม	องค์กร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ก�าหนดให้มีมาตรฐาน

วสิาหกจิก่อสร้าง	เพือ่เป็นการสนบัสนนุวสิาหกจิก่อสร้างเกดิการพฒันาและมมีาตรฐานด้านการบรหิาร	เพือ่สร้าง 

ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ	โดยในปี	๒๕๕๖	สถาบันฯ	ได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานวิชาชีพและ 

การสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรก่อสร้าง	 จ�านวน	๒๑	อาชีพ	ขณะนี้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาอาชีพเป้าหมาย	 ระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดกรอบมาตรฐาน	ประสานหน่วยงานที่ปรึกษาส�านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 (สรอ.)	 เพื่อก�าหนดแผนงานร่วมกัน	 และจะเข้ามาประเมินเบื้องต้น	 

ในเดือนสิงหาคมและกันยายน	๒๕๕๖	 เพื่อสอดรับกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันฯ	และความน่าเชื่อถือ 

ในระดับสากล	 ISO	 17024	 รวมทั้งเตรียมงานเบื้องต้นในการท�าโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการประยุกต  ์

ใช้มาตรฐานวิสาหกิจก่อสร้าง	ประกอบด้วย	 ISO	9001	และ	 ISO	21500	ให้แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗	

ตามระยะเวลาของโครงการ	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๔ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และ 

การจ้างงาน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ 

ความปลอดภัยของอาหาร	 ISO	 22000	 จ�านวน	๑	หลักสูตร	 โดยถ่ายทอดความรู้เชิงลึกแก่ภาคอุตสาหกรรม	 

๒๐	คน	และด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการและผู้ใกล้ส�าเร็จการศึกษา	 

รวม	๓๕๐	คน	 โดยด�าเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน	พร้อมจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ต่อไป

  ๑.๕ จัดตั้งกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า 

อย่างทันสมัย ผลการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 (๑)	 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	 วงเงิน	๒,๗๖๗.๗๕	ล้านบาท	ส�าหรับ 

ขยายโอกาสทางธุรกิจและแหล่งเงินทุนของสมาชิก	 รวม	๑,๑๔๖	แห่ง	 (๒)	 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	

วงเงิน	๒,๔๑๓.๖๘	ล้านบาท	ส�าหรับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบในสินค้าเกษตรที่มีปัญหา	๘	 โครงการ	

(๓)	 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราในราคาต�่า	 ซึ่งสามารถจ�าหน่าย	 กิ่งตา 

ยางพันธุ์ดี	๑,๘๒๖.๐๔	กิ่ง	 ยางแผ่น	๔๘๖,๔๖๕	กิโลกรัม	และยางช�าถุง	๓๒,๒๗๙	ต้น	 (๔)	 เงินทุนหมุนเวียน 

ในการผลิตเชื้อไรโซเบียม	 ส�าหรับจ�าหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและกรมส่งเสริมการเกษตร	 โดย

สามารถจัดจ�าหน่ายได้	 ๓๖.๘๘	ตัน	 จากผลผลิต	๓๙.๔๐	ตัน	 (๕)	 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย	 

ส�าหรับใช้ป้องกันก�าจัดโรคระบาดสัตว์	 จ�านวน	๔	 ชนิดวัคซีน	 รวม	๑๙๒.๔๔	ล้านโดส	 (๖)	 เงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช	 ส�าหรับผลิตและขยายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูงสู่เกษตรกรในท้องที่	 จ�าหน่ายรวม	

๙๑,๘๓๕	ตัน	ปลูกในพื้นที่ประมาณ	๕.๓๔	ล้านไร่	และ	(๗)	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา	พันธุ์กุ้ง	และ

พันธุ์สัตว์น�้าอื่น	ๆ	ส�าหรับผลิต	จัดหา	และรวบรวมพันธุ์สัตว์น�้า	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ราษฎร	รวม	๓๒๔.๘๑	ล้านตัว	

รายได้	๗๖.๔๔	ล้านบาท	

	 ๒.	พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	ดังนี้

  ๒.๑ พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู (National Agro Processing Industry Alliance: NAPIA) 

พฒันากลุม่อตุสาหกรรมอาหารในลกัษณะคลสัเตอร์ทีม่คีวามเข้มแขง็	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และยกระดบัสนิค้าให้มี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล	ผ่านกิจกรรมการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	จ�านวน	

๑๗๕	กจิการ	จากเป้าหมาย	๓๑๐	กจิการ	กจิกรรมการสร้างความร่วมมอืแลกเปลีย่นเทคโนโลยกีารแปรรปูผลผลติ

ทางการเกษตรให้บุคลากรทางการเกษตร	จ�านวน	๔๙๗	ราย	จากเป้าหมาย	๕๕๐	ราย	และกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการเกษตร	ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาจ�านวน	๓๐๐	ราย	ด�าเนินการแล้ว	๓๓๒	ราย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๒.๒ โครงการจดัท�าแผนแม่บทเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรอย่างยัง่ยนื เป็นการวางแผน

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในระยะสั้น	ปานกลาง	และระยะยาว	ด�าเนินการทบทวนแผนแม่บทยุทธศาสตร์	

สถานภาพ	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตร	ศักยภาพอุตสาหกรรมโดยรวม	และราย 

สาขา	 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่ม	 และศึกษามิติของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรบนพื้นฐาน 

ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่า	 ความเชื่อมโยงของพื้นที่	 การพัฒนาคุณภาพ	 

ความปลอดภัย	 และการยกระดับ	 การสร้างสภาพแวดล้อมและความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน	 และ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	เพื่อให้เกิดโครงการน�าร่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

  ๒.๓ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

ในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product: OPOAI)	เป็นการด�าเนินงานตามนโยบาย	OPOAI	

เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปให้ครอบคลุม	๗๖	 จังหวัด	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๐	 

โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า	๘๐๐	 ราย	ลดต้นทุนเพิ่มรายได้มากกว่า	๒,๘๐๐	ล้านบาท	 

และในปี	๒๕๕๖	มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า	๑๕๐	ราย	อยู่ระหว่างการให้ค�าปรึกษาแนะน�า

  ๒.๔ ส่งเสรมิการอบรมฝึกฝนอาชพีเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิการยกระดบัคณุภาพชวีติของครอบครวั

ชาวประมง	ผ่านหลกัสตูรการท�าไส้กรอกปลา	ปลาแผ่นบด	(ซรูมิ)ิ	และหลกัสตูรการท�าปลาส้มและการตลาดสนิค้า

เกษตรแปรรูปแก่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง	 จ�านวน	๗๑	 ราย	และได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานภายหลัง

จากการฝึกอบรม	พบว่าผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และน�าไปจ�าหน่ายในชุมชนเป็นรายได้เสริมให้แก่

ครอบครัว

  ๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เป็นการจัดอบรมกลุ ่มแม่บ้านเกษตร	 

หลักสูตรพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร	 (Good	Manufacturing	Product:	GMP)	

จ�านวน	๔,๕๖๐	 ราย	 เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนารูปแบบให้มีคุณภาพ	ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ปัญหาและอุปสรรค

 ๑.   ด้านการแข่งขันทางการค้า

    ๑.๑  การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	 พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมาก 

เท่าที่ควร	 ซึ่งรัฐบาลจะได้ก�าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเป็นกลไกในการสร้าง

ความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค

   ๑.๒  การแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ	พบว่าสินค้าไทยมีราคาสูงกว่าและสินค้าที่เป็นที่นิยม

มักถูกลอกเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง	ประกอบกับยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ไทย	ทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต	รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศคู่แข่ง	ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการส่งออกของไทยได้	 จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมและให้มีความตระหนักเรื่อง 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยเพื่อให้เกิด

การยอมรับในวงกว้าง	และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์เนมของสินค้า

  ๒.   ด้านแรงงาน

    ๒.๑  ผลิตภาพแรงงานและศักยภาพของแรงงานยังไม่สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต�า่	 ซึ่งม ี

ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	จึงจ�าเป็นต้องเร่งยกระดับฝีมือแรงงานในทุกระดับให้สูงขึ้น	 

ตลอดจนการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกสาขาอาชีพ	สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน	นอกจากนี	้ยงัเป็นการสร้างความพร้อมส�าหรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรภีายใต้ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนและการแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย

    ๒.๒  การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะในเรื่องของการ 

จ้างงานที่ถูกกฎหมาย	 ระบบการคุ ้มครองแรงงานตามกฎหมาย	 ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจของไทยอย่างยั่งยืน	 ซึ่งรัฐบาลจะเร่งจัดการให้เป็นระบบ

โดยเร็วต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๓.  ด้านการเกษตร

    ๓.๑ การส่งเสริมความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พบว่าการด�าเนินงานในเรื่องนี้ 

ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มตามที่คาดหวัง	โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	เนื่องจากยังไม่มีการรวมกลุ่ม

หรือการรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง	ท�าให้การเข้าไปเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐยาก	ซึ่งได้ก�าหนดแนวทาง 

การปรับปรุงโดยการจัดเผยแพร่ความรู้ในเชิงรุก	และเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้ในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

   ๓.๒  การรับรองมาตรฐานฟาร์ม พบว่าเกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจและขาดความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องในระบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ภายใต้ข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับหน่วยรับรอง 

ผลิตภัณฑ์	 (ISO/IEC	 Guide	 65)	 ท�าให้ที่ผ่านมายังไม่มีการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	 เนื่องจากส่วนใหญ่ 

เป็นการเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อการยังชีพและไม่มีทุนทรัพย์ในการเลี้ยง	 ซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า 

สัตว์น�้า	 ดังนั้น	 ในระยะต่อไปรัฐบาลจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดทั่วไปให้เป็นระดับ	 Safety	 Level	 ส�าหรับระดับการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช	GAP	 โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นฟาร์มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น�้าเชิงพาณิชย์

หรือเลี้ยงเป็นอาชีพ	และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

    ๓.๓  การพัฒนาฟาร์มและโรงงานเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	พบว่ามีจ�านวนฟาร์มและโรงงานที่ได้

มาตรฐานน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนทั้งหมด	 เนื่องจากการด�าเนินการใช้วิธีการสมัครใจและไม่มีกฎหมายบังคับ	

ประกอบกบัจะต้องมกีารลงทนุค่อนข้างสงู	รวมทัง้ผูผ้ลติสนิค้าปศสุตัว์ยงัขาดความตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยั

ด้านอาหาร	ขณะทีผู่บ้รโิภคยงัขาดความรู	้ความเข้าใจ	ในเรือ่งความปลอดภยัด้านอาหาร	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกซือ้ 

สินค้าปศุสัตว์	 การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารตกค้างจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย	 นอกจากนั้น	 การค้าระหว่าง

ประเทศที่เป็นระบบการค้าแบบเสรีมากขึ้น	ท�าให้แต่ละประเทศจะน�ามาตรการด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเงื่อนไข 

ในการกีดกันทางการค้า	ดังนั้น	 รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการ

ผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน	 (เช่น	 แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า	 มาตรการด้านภาษี)	 เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้

แก่ผู้บริโภคเพื่อให้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและผลร้ายในการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ	 เพื่อเป็น 

แรงช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	 รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร	โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์




