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ค�ำน�ำ

 นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน

โดยสืบทอดงานและสานต่อภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไว้ ๓ ระยะ 

ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอ�านาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ ในระยะแรก ได้มุ ่งระงับยับยั้ง

ความแตกแยก ยตุกิารใช้ก�าลงัก่อความรนุแรง และแก้ไขผลกระทบจากการทีร่ฐับาลก่อนหน้าอยูใ่นสภาพทีไ่ม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

ระยะที่สอง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เพื่อน�าไปสู่ระยะที่สาม

คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน มาบัดนี้รัฐบาลได้ด�าเนินการตามพันธกิจ

และเงื่อนไขดังกล่าว และตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาครบรอบหนึ่งปี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

 ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ส่งเสริม

ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ มุ่งมั่นท�างานภายใต้นโยบาย “ท�าก่อน ท�าจริง ท�าทันที มีผลสัมฤทธ์ิ 

และยั่งยืน” น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน�าทางเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”

โดยมุง่หวงัให้สงัคมมคีวามสงบเรยีบร้อย มคีวามปรองดองสมานฉันท์ภายใต้กฎหมายและระเบยีบทีมี่อยู ่เศรษฐกจิมคีวามเข้มแขง็

และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก 

รัฐบาลจงึได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิ ๑๑ ด้าน โดยแบ่งกลุม่งานเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารงานตาม Roadmap

ที่ชัดเจน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

และด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม และได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตทิีต้่องการให้ประเทศไทยเป็นจดุเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ

ของอาเซยีน มสีงัคมทีเ่อือ้อาอาทร คนมคีณุภาพและคณุธรรม มรีะบบการจดัการทรพัยากรทีด่ ีและมีกลไกการรบัฟังความคดิเห็น

ตามแนวทางประชาธปิไตย โดยจดัตัง้กลไกระดบัชาติหลายคณะเพือ่ก�าหนดนโยบายและมาตรการในแต่ละเรือ่ง รวมทัง้ขับเคล่ือน

การด�าเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีได้ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้

 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าคณะรัฐมนตรีจะรายงานผล

การด�าเนินงานในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ หรือเป็นการรายงานผลงานในรอบ ๑ ปี ต่อรัฐสภา ดังนั้น

คณะรัฐมนตรีจึงได้ใช้โอกาสที่ด�าเนินงานมาครบรอบหนึ่งปีจัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้ได้

รับทราบผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนในทุกภาคส่วนในการติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือในการศึกษา 

ค้นคว้า และอ้างอิง ในโอกาสต่อไป

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ก
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ค�ำน�ำ		

ประกำศพระบรมรำชโองกำร

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

กำรแก้ ไขปัญหำเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมเเนวนโยบำยรัฐบำล	๑๑	ด้ำน

	 นโยบำยข้อ	๑		 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

	 นโยบำยข้อ	๒		 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

	 นโยบำยข้อ	๓		 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

	 นโยบำยข้อ	๔			 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

	 นโยบำยข้อ	๕			 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

	 นโยบำยข้อ	๖			 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 นโยบำยข้อ	๗		 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

	 นโยบำยข้อ	๘			 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

   การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

	 นโยบำยข้อ	๙			 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

   กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 นโยบำยข้อ	๑๐	 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

	 นโยบำยข้อ	๑๑	 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กำรด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง	ๆ

กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์

ภำคผนวก	 	

	 ภำคผนวก		ก		 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

	 ภำคผนวก		ข		 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบ

   การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี 

สำรบัญ

ก

จ

(๑)

๑

๕๗

๗๗

๙๕

๑๓๑

๑๖๓

๑๙๗

๒๘๙

๓๐๙

๓๒๙

๓๔๗

๓๖๓

๓๘๑

๓๙๕

๔๐๘

๔๑๑

ค
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ประกาศพระบรมราชโองการ



2 ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยทีไ่ด้มีการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 (ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศักราช	๒๕๕๗	 ได้บญัญตัใิห้พระมหากษตัรย์ิ 

ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้น�าความ 

กราบบงัคมทลูพระกรณุาว่า	 สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ลงมตเิมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ ๒๑	สงิหาคม	๒๕๕๗	 เหน็ชอบด้วยในการแต่งตัง้ 

พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 จึงทรงพระราชด�าริว่า	พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	เป็นผู้ที่สมควรไว้้วางพระราชหฤทัยให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 บริหารราชการแผ่นดิน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร		วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ฉ



3ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 ตามท่ีได ้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ัง	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	ตามประกาศลงวันท่ี	๒๔	สิงหาคม 

พุทธศักราช	๒๕๕๗	แล้ว	นั้น

	 บัดนี	้ พลเอก	ประยทุธ์	 จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ี ได้เลือกสรรผู้ทีส่มควรด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีเพือ่บรหิารราชการแผ่นดนิ 

สืบไปแล้ว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 พลเอก	ประวิตร		วงษ์สุวรรณ	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร		เทวกุล	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 นายยงยุทธ		ยุทธวงศ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	ธนะศักดิ์		ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นายวิษณุ		เครืองาม	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 หม่อมหลวงปนัดดา		ดิศกุล	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 นายสุวพันธุ์		ตันยุวรรธนะ	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	อุดมเดช		สีตบุตร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

	 นายสมหมาย		ภาษี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายดอน		ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นางกอบกาญจน์		วัฒนวรางกูร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 พลต�ารวจเอก	อดุลย์		แสงสิงแก้ว	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

	 	 	 และความมั่นคงของมนุษย์

ช



4 ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

	 นายปีติพงศ์		พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 พลอากาศเอก	ประจิน		จั่นตอง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 พลเอก	ดาว์พงษ์		รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 นายพรชัย		รุจิประภา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 พลเอก	ฉัตรชัย		สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 นางอภิรดี		ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 พลเอก	อนุพงษ์		เผ่าจินดา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 นายสุธี		มากบุญ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 พลเอก	ไพบูลย์		คุ้มฉายา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 พลเอก	สุรศักดิ์		กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 นายพิเชฐ		ดุรงคเวโรจน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 พลเรือเอก	ณรงค์		พิพัฒนาศัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายกฤษณพงศ์		กีรติกร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 พลโท	สุรเชษฐ์		ชัยวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายรัชตะ		รัชตะนาวิน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายสมศักดิ์		ชุณหรัศมิ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายจักรมณฑ์		ผาสุกวนิช	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

ซ



5ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 ตามที่ได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามประกาศลงวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม 

พุทธศักราช	๒๕๕๗	และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	ตามประกาศลงวันที่	๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นั้น

	 บัดนี้	 นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า	 สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม	 ๒	 ต�าแหน่ง	 เพื่อความเหมาะสมและ 

บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 นายวิสุทธิ์		ศรีสุพรรณ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายอ�านวย		ปะติเส	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ฌ



6 ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเเละเเต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 ตามที่ได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ตามประกาศลงวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม 

พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	 ตามประกาศลงวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นั้น

	 บัดนี้	นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า	สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�าแหน่ง	เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๑) 

พุทธศักราช	๒๕๕๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมหมาย	ภาษี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ญ



7ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นายอ�านวย	ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายพรชัย	รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายรัชตะ	รัชตะนาวิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 ๒.	 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฎ



8 ประกาศพระบรมราชโองการ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 นายอุตตม	สาวนายน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 พลเอก	อนันตพร	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายปิยะสกล	สกลสัตยาทร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 นางอรรชกา	สีบุญเรือง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ		ณ		วันที่		๑๙		สิงหาคม		พุทธศักราช		๒๕๕๘		เป็นปีที่		๗๐		ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ฏ



บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(3)(2) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๑.	 สถำนกำรณ์ก่อนเข้ำบริหำรประเทศ
	 ในช่วงก่อนการเข้ามาบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

ประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล	 ประชาชน 

มีความขัดแย้งแตกแยก	 แม้ว ่ารัฐบาลในขณะนั้นจะได้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

แต่ก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดความรุนแรงท่ีท�าให้มีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภาอยู่ในสภาพท่ีไม่อาจบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกต ิ

ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันภาคครัวเรือน	 ภาคธุรกิจ	 ภาคการท่องเที่ยวการท�างาน 

ของภาครฐัและการอนมุตัโิครงการลงทนุหยดุชะงกั	นอกจากนัน้	การใช้จ่ายงบประมาณ 

ภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการได้ตามปกติประกอบกับมีผลกระทบซ�้าเติมจากภาวะ 

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกซึง่ท�าให้การส่งออกของไทยลดลง	 จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 

โดยรวมในไตรมาสสุดท้ายของปี	 ๒๕๕๖	 ชะลอลงอย่างรวดเร็ว	 โดยขยายตัวเพียงร้อยละ	 ๐.๗	 

ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ	 ๐.๔	 ในไตรมาสแรกของปี	 ๒๕๕๗	 ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้ง 

รุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗

	 คณะรักษาความสงบแห่งชาตจึิงตดัสนิใจเข้ามาควบคมุสถานการณ์	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗ 

	โดยมจีดุมุ่งหมายแรกเพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ	ลดปัญหาความขดัแย้ง	และแก้ไขปัญหา 

เร่งด่วนเฉพาะหน้าพร้อมทัง้ช่วยวางแนวทางเพือ่การปฏริปูประเทศทีมุ่ง่เน้นการแก้ปัญหาเชงิโครงสร้าง 

หลายด้าน	 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องค้างคามาเป็นเวลานานและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ประเทศ 

มคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืได้ในระยะยาว	โดยให้ความส�าคัญเเก่การวางพืน้ฐานทีด่ใีห้ระบบเศรษฐกจิ 

มีความมั่นคงมากข้ึน	 ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างท่ัวถึงมากขึ้น	 มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ในขณะที่ปัญหาความเส่ือมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างจริงจัง

เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว

๒.	 สถำนกำรณ์ภำยหลงัเข้ำบริหำรประเทศ

 กำรสำนต่อภำรกิจจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

	 นบัตัง้แต่รัฐบาลเข้ามาบรหิารราชการแผ่นดนิเมือ่วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๗	รฐับาลได้สืบทอดงาน

และสานต่อภารกจิจากคณะรกัษาความสงบแห่งชาตซ่ึิงได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

หรือแผนทีน่�าทาง	(Roadmap)	ไว้	๓	ระยะ	โดยในระยะแรก	(เดอืนพฤษภาคม-กนัยายน	๒๕๕๗)	เป็นช่วงที ่

ลดปัญหำควำมขัดเเย้ง	
เเละเเก้ไขปัญหำเร่งด่วนเฉพำะหน้ำ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(3)(2) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

คณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิข้ามาบรหิารประเทศโดยมุง่ระงบัยบัย้ังความแตกแยกและแก้ไขผลกระทบ

จากการท่ีรัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขับเคล่ือน 

การบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�าเนินต่อไปได้	 เพ่ือมุ่งน�าความสุข	 ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ 

ระยะทีส่อง (เดอืนกนัยายน	๒๕๕๗-กนัยายน	๒๕๕๘)	คือ	การประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัช่ัวคราว	การจดัตัง้ 

คณะรัฐมนตรเีม่ือวนัที	่ ๓๐	 สิงหาคม	๒๕๕๗	 เพือ่เป็นกลไกส�าหรบัการบรหิารประเทศอย่างเตม็รปูแบบ 

ประกอบด้วย	 รัฐบำลท�าหน้าทีบ่ริหารประเทศ	ก�าหนดนโยบายเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ	 สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม	 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.)	 ท�าหน้าที่พิจารณา	 กลั่นกรอง	 แก้ไขกฎหมาย 

และสภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.)	 ที่มุ ่งเน้นการท�างานในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

โดยสภาปฏิรปูแห่งชาติได้จดัท�าข้อเสนอแนวทางปฏิรปูประเทศ	๓๗	 วาระ	และวาระพัฒนาอกี	๖	 วาระ 

เสนอต่อคณะรฐัมนตร	ี ครอบคลุมประเด็นการปฏริปูทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาตกิ�าหนดไว้	๑๑	 ด้าน 

อย่างครบถ้วน	และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปพจิารณาความเหมาะสมในการด�าเนนิการ 

ตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใต้ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ด�าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 

และบริหารประเทศในอนาคต	 และระยะที่ ๓	 เดิมก�าหนดไว้ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๘ 

แต่เนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอจึงท�าให้สภาปฏิรูปแห่งชาติส้ินสุดลงและมีผลให้ 

Roadmap	 ระยะที่	 ๒	 และระยะที่ 	 ๓	 ของรัฐบาลต้องขยายออกไปจากเดิม	 ทั้งนี้	 รัฐบาล 

ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการด�าเนนิงานตาม	 Roadmap	 ใหม่	 โดยได้มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ	 (สปท.)	 และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่เมื่อวันที่	 ๕	 ตุลาคม	๒๕๕๘ 

พร้อมท้ังก�าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้เป็น	 ๔	 ช่วง	 ได้แก ่

(๑)	 การยกร่างรัฐธรรมนูญ	 (๒)	 การท�าประชามติ	 (๓)	 การพจิารณาออกกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 

และ	(๔)	การจัดการเลอืกตัง้ทัว่ไปและจดัตัง้รฐับาลใหม่	ในช่วงเดือนมนีาคม-กรกฎาคม	๒๕๖๐

 แนวนโยบำยของรัฐบำล

	 ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูป 

ในด้านต่าง	 ๆ	 จดัระเบยีบสังคม	 ส่งเสรมิควาสามคัค	ี และความสมานฉนัท์ของคนในชาติ	 มุง่มัน่ท�างาน 

ภายใต้นโยบาย	“ท�ำก่อน ท�ำจรงิ ท�ำทันท ีมผีลสัมฤทธิ ์และยัง่ยนื”	น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพยีงมาเป็นปรชัญาน�าทางเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาที	่“ม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยนื” โดยมุง่หวงัให้สงัคม 

มีความสงบเรียบร้อย	 มีความปรองดองสมานฉันท์	 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ 

และการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	กฎระเบยีบให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมในปัจจบัุน	 

เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน	 มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น 

อย่างทัว่ถึงมกีารฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตใิห้กลบัมามีสภาพทีด่ขีึน้	สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

เป็นศูนย์รวมจิตใจ	 ประชาชนด�าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคุณธรรมและจริยธรรมและประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

สงัคมมีควำมสงบ	ปรองดอง	
สมำนฉันท์	เศรษฐกิจเข้มเเข็ง	
ปรบัปรงุกฎหมำยให้เหมำะสม	
ฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำต	ิ
ประเทศไทยมีศกัด์ิศรี
ในประชำคมโลก	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(5)(4) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๑	 ด้าน	 ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 ประกอบด้วย 

(๑)	 การปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	 (๒)	 การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ	

(๓)	 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	 (๔)	 การศึกษา

และเรยีนรู	้การทะนบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะและวฒันธรรม	(๕)	การยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ

และสุขภาพของประชาชน	 (๖)	 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 (๗)	 การส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน	 (๘)	 การพฒันาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลย	ีการวิจยัและพัฒนา	และนวตักรรม	(๙)	การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร	และการสร้างสมดลุ

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 (๑๐)	 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน

ทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั	และ	(๑๑)	การปรบัปรงุ

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	 พร้อมทัง้แบ่งกลุม่งานเพือ่เป็นแนวทางการบรหิารงาน	 จ�านวน	๖	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านความมัน่คง	 ด้านเศรษฐกจิ	 ด้านสงัคม	 ด้านการต่างประเทศ	 ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ

และด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

 กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล

	 รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรูปแบบของกรรมการด้านต่าง	 ๆ	 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 

ประเด็นการพัฒนาท่ีมีล�าดับความส�าคัญสูง	 สามารถด�าเนินการได้อย่างมีบูรณาการ 

และมกีารตดิตามและตรวจสอบทีเ่หมาะสม	อาท	ิ (๑)	คณะกรรมกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ 

ของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ (กขย.) ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของคณะรกัษา 

ความสงบแห่งชาติ	 (๒)	คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 

ของรฐับำล (กขร.) ท�าหน้าทีต่ดิตามและขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของส่วนราชการต่าง	 ๆ 

ให้เป็นไปตามนโยบายรฐับาลและข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร	ี(๓)	คณะกรรมกำรขับเคลื่อน 

กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบำล (กขน.) ท�าหน้าท่ีขับเคล่ือน 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลผ่านกลไกรัฐบาลและภาคเอกชน	 และ 

(๔)	คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ (คตร.) ท�าหน้าที่ติดตาม 

และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถกูต้อง	 นอกจากนัน้	 รฐับาล 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการระดบัชาติเพือ่ขับเคลือ่นนโยบายการพฒันาในด้านต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม 

และสิง่แวดล้อม	เช่น	คณะกรรมการรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกิจ	(รศก.)	คณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ	(กรอ.) 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิและการลงทนุของประเทศ	 คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ	 (กนพ.)	 คณะกรรมการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบรกิาร 

ของประเทศ	 (กบส.)	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล 

ตะวนัออก	(กพอ.)	คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื	(กพย.)	คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	(SMEs)	และคณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศกึษา

	 ผลการด�าเนนิงานของรฐับาลในรอบ	๑	ปี	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	ส่วนแรก	คอื	ผลการการแก้ไขปัญหา

เร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	และส่วนที่สอง	คือ	ผลการด�าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล	๑๑	ด้าน	

โดยมีสรุปสาระส�าคัญในล�าดับต่อไป

ตัง้กลไกระดบัชำตเิพือ่	
ขับเคลือ่นเเละสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของรฐับำล

ให้บรรลเุป้ำหมำย
อย่ำงมีบูรณำกำร	

เเละตรวจสอบกำรใช้จ่ำยภำครฐั	
ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส

ถกูต้อง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(5)(4) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๓.	 ผลกำรเเก้ไขปัญหำเร่งด่วนท่ีส�ำคญัของประเทศ
	 รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายในประเทศ	ดงันัน้	รฐับาลจงึได้มุ่งมัน่	ทุม่เท	และระดมสรรพก�าลงัต่าง	ๆ	ในกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วน

ของประเทศใน ๔ ด้ำนหลกั	 ได้แก่	 (๑)	กำรฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและกำรรกัษำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ

โดยการฟื้นฟูความเชื่อม่ันภาคครัวเรือน	นักท่องเที่ยว	 และนักลงทุนต่างชาติ	 และเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงิน

ภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	 รวมทั้งการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของเกษตรกร	 ผู้มีรายได้น้อย	 และผู้ประกอบการ	 SMEs	 และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

(๒)	กำรแก้ไขปัญหำท่ีสั่งสมคั่งค้ำงมำยำวนำน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและต้องได้รับ

การแก้ปัญหาโดยด่วน	เช่น	ปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	(Illegal, 

Unreported	 and	Unregulated	 Fishing:	 IUU	 Fishing)	 และปัญหาการค้ามนษุย์	 ปัญหาการก�ากบั 

ดแูลความปลอดภยัสากลด้านการบนิ	 ปัญหายาเสพตดิ	 ปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่าไม้ 

ปัญหาการค้างาช้างทีผ่ดิกฎหมาย	และปัญหาการใช้ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	 (๓)	กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทั้งจากราคาสินค้าตกต�่าและผลิตภาพการผลิตต�่า 

และผู้ประกอบการ	 SMEs	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี	 ๒๕๕๘	ที่มีความรุนแรง 

มากกว่าปีก่อน	 ๆ	 และการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์วางระเบิดทีแ่ยกราชประสงค์	 และ	 (๔)	กำรวำงรำกฐำน 

กำรพฒันำประเทศในระยะยำว อาท	ิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน	 การพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 การบริหารจัดการน�้า	 การบริหาร 

จัดการพื้นที่เกษตรกรรม	 และการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพือ่พฒันาทนุมนษุย์	รวมถงึการแก้ไขกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ในระยะยาว

 ๓.๑ กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและกำรรักษำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ

	 	 ก่อนทีรั่ฐบาลจะเข้ามาบรหิารประเทศ	เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจากปัญหา

ทีส่�าคญั	๔	ประการ	 คอื	ประกำรแรก	 ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศ

ซ่ึงท�าให้ความเชือ่มัน่ภาคครวัเรอืนและภาคธรุกจิในเดอืนเมษายน	๒๕๕๗	ลดลงสูร่ะดบัต�า่สดุในรอบ	๑๒	 ปี	

และ	๒	ปี	ตามล�าดบั	จ�านวนนกัท่องเทีย่วลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ	๕	ปี	จาก	๒๖.๕	ล้านคน	ในปี	๒๕๕๖	

เป็น	๒๔.๘	 ล้านคน	 ในปี	๒๕๕๗	ท�าให้รายรบัจากการท่องเทีย่วลดลงถงึ	 ๓๔,๖๒๐	 ล้านบาท	 รวมทัง้

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐที่ท�าให้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

อยูใ่นระดบัต�า่	และเกิดความล่าช้าในการอนมุตักิารส่งเสรมิการลงทนุซึง่ท�าให้มมีลูค่าโครงการลงทนุคงค้าง

รอการอนมุตัถึิง	๖๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	ประกำรทีส่อง การหดตัวของการส่งออกซึง่เกดิจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลก	 การอ่อนค่าของเงินสกุลส�าคัญ	 ๆ	 ที่ท�าให้ประเทศไทยแข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น

รวมทัง้การลดลงของขดีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทนุการผลติซึง่เกดิจากการใช้นโยบายการเพิม่

ค่าแรงทีเ่รว็กว่าปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิในช่วงรฐับาลก่อนหน้า	โดยทีก่ารพัฒนาด้านฝีมอืทกัษะแรงงาน

ปัญหำเร่งด่วนท่ีต้องเร่งด�ำเนินกำร	
๑.	กำรฟ้ืนฟเูศรษฐกิจเเละ	

รกัษำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ	
๒.	กำรเเเก้ไขปัญหำท่ีสัง่สมมำนำน	
ซ่ึงเป็นอปุสรรคต่อกำรพฒันำประเทศ	

๓.	กำรเเก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	
๔.	กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ	

ประเทศในระยะยำว
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และการพัฒนาก�าลงัคนยังไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด	และความล่าช้าในการปรบัโครงสร้าง

การผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา	ประกำรที่สำม	 การลดลงของราคา

สนิค้าเกษตรและสนิค้าข้ันปฐมในตลาดโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาสนิค้าเกษตรในประเทศและฐานรายได้

ของประชาชนในภาคเกษตรในภาวะทีห่นีส้นิภาคครวัเรอืนอยูใ่นเกณฑ์สูง	 และประกำรที่สี่ ผลกระทบ

จากมาตรการรถยนต์คนัแรก	ซ่ึงส่งผลให้หนีส้นิครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้จนเป็นข้อจ�ากัดต่อก�าลงัซือ้ของประชาชน 

ในระบบเศรษฐกจิ	 และท�าให้ปรมิาณการจ�าหน่ายและการผลติรถยนต์ในปี	๒๕๕๗	ลดลงร้อยละ	๓๓.๗ 

และร้อยละ	๒๓.๕	ตามล�าดบั	เม่ือสิน้สดุโครงการแล้ว	ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกจิไทย 

ชะลอตวัลงตามล�าดบัและซ�า้เตมิด้วยสถานการณ์ความรนุแรงทางการเมอืงในประเทศ	โดยในช่วง

คร่ึงหลงัของปี	๒๕๕๖	เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ	๑.๖	ชะลอลงจากร้อยละ	๔.๐	ในครึง่แรก 

ของปี	๒๕๕๖	และในครึง่แรกของปี	๒๕๕๗	เศรษฐกจิไทยขยายตวัต�า่มากเพยีงร้อยละ	๐.๒	และ 

ในไตรมาสแรกของปี	๒๕๕๗	องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะหดตวัทัง้การบรโิภค 

ภาคเอกชน	การลงทุน	รวมทั้งปริมาณการส่งออกและปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการ 

	 	 ภายใต้สถานการณ์การชะลอตวัทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรงซึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและการด�าเนนิธรุกจิของภาคเอกชนทัง้ในภาคอตุสาหกรรม	 

ภาคการท่องเท่ียว	ภาคการส่งออก	และภาคการค้าส่งค้าปลีก	รวมทัง้ผลกระทบต่อภาคเกษตร 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเเก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน 

โดย	๔	แนวทางหลัก	ดังนี้

  ๓.๑.๑ กำรฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นภำคครัวเรือน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนต่ำงชำติ 

ผลจากการด�าเนินการตาม	 Roadmap	 เพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองกลับเข้าสู ่ภาวะปกติ 

และการชีแ้จงท�าความเข้าใจกบันานาประเทศสามารถฟ้ืนฟคูวามเช่ือมัน่ของภาคครวัเรอืน	ภาคธรุกจินกัลงทนุ

และนกัท่องเทีย่วต่างชาต	ิ รวมทัง้เวทกีารเมอืงระหว่างประเทศได้อย่างชดัเจน	 โดยในด้ำนควำมเชือ่ม่ัน

ภำคครัวเรือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นภายหลัง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาควบคุมสถานการณ์	 จากระดับ	 ๕๗.๗	 ในเดือนเมษายน	 ๒๕๕๗

มาอยูท่ีร่ะดบั	๖๑.๕	ในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	ดชันคีวำมเชือ่มัน่ของภำคธรุกจิ	ปรบัตวัดขีึน้	จากระดบั	

๔๔.๓	ในเดอืนเมษายน	๒๕๕๗	มาอยูท่ีร่ะดบั	๔๖.๔	ในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	เช่นเดยีวกบัควำมเชือ่มัน่

ของนักท่องเที่ยว สะท้อนจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ	 ๑๒.๕

และร้อยละ	๑๐.๐	ในครึ่งแรกและในไตรมาสที่สามของปี	๒๕๕๗	ตามล�าดับ	เป็นการกลับมาขยายตัว

ร้อยละ	๗.๓	ในไตรมาสสุดท้ายของปี	๒๕๕๗	ก่อนที่จะ 

ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ	 ๒๓.๑	 ในไตรมาสแรก

และร้อยละ	 ๓๗.๖	 ในไตรมาสท่ีสองของปี	 ๒๕๕๘ 

ตามล�าดับ	 ในด้ำนควำมเชื่อมั่นจำกเวทีเศรษฐกิจ 

และกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ประเทศต่าง	 ๆ	 เริ่มมี 

ความเข้าใจถึงสถานการณ์ทางการเมอืง	ความจ�าเป็นในการ 

เข้ามาบริหารประเทศและควาพยายามในการแก้ไข

ปัญหาของรัฐบาลทั้งในด้านปัญหาภายในประเทศ 

และการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมโลก	 

รวมทัง้การให้การยอมรบัและมท่ีาททีีด่ขีึน้	 สะท้อนจาก 

ดัชนีควำมเชือ่ม่ันภำคครวัเรอืน	
ภำคธุรกิจ	ควำมเชือ่ม่ัน

ของนักท่องเท่ียว	เเละควำมเชือ่ม่ัน	
จำกเวทีเศรษฐกิจเเละกำรเมือง	
ระหว่ำงประเทศปรบัตวัดีข้ึน	

ตำมล�ำดบั
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การประชุมสหประชาชาติระดับผู้น�าเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลัง	ค.ศ.	๒๐๑๕	และการประชุม 

สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	ครั้งที่	๗๐	ประเทศไทยได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นประธำนกลุ่ม G77 

ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงรัฐบำลของประเทศก�ำลังพัฒนำ ๑๓๔ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหประชำชำติ  

นับเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวหลังจำกเป็นสมำชิกร่วมก่อต้ัง G77 มำต้ังแต่ 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  ๓.๑.๒ กำรเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภำครัฐเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งในด้ำนงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปี งบรัฐวิสำหกิจ และงบประมำณภำยใต้กรอบมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ 

รวมทัง้กำรเร่งรดัพจิำรณำอนมุตัโิครงกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	 ประกอบด้วย	 มาตรการเร่งรดัการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 งบเหล่ือมป	ี และงบไทยเข้มแข็ง	 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

การเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	การเร่งรดัการอนมัุตโิครงการ 

ทีข่อรบัการส่งเสรมิการลงทนุและการจดัท�างบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยมีผลการด�าเนนิการ 

ทีส่�าคัญ	ได้แก่	กำรเร่งรดักำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ อตัราการเบกิจ่ายงบประมาณ

ปรบัตวัดขีึน้จากร้อยละ	๘๙.๐	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็นร้อยละ	๙๒.๔	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘ 

โดยเฉพาะอตัราเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าซึง่เพิม่ข้ึนจากร้อยละ	๙๓.๗	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗ 

เป็นร้อยละ	๙๗.๖	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	อตัรำกำรเบกิจ่ำยงบลงทนุรัฐวสิำหกจิ 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ	๖๔.๓	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็นร้อยละ	๖๕.๑	ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	จ�ำนวนโครงกำรและมูลค่ำโครงกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่รอ 

กำรพจิำรณำอนมุตัลิดลง จากจ�านวน	๒,๐๘๑	โครงการ	(มลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิ	๑.๔๒๖	 

ล้านล้านบาท)	ในเดือนธนัวาคม	๒๕๕๗	เป็น	๑๑๙	โครงการ	(มลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิ 

๓.๔	 หม่ืนล้านบาท)	 ในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 และกำรก�ำหนดกรอบงบประมำณ 

ส�ำหรบัปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมี่กรอบการขาดดลุเพิม่ขึน้	จาก	๒๕๐,๐๐๐	ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็น	๓๙๐,๐๐๐	ล้านบาท	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 

เพือ่สนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ

  ๓.๑.๓ กำรด�ำเนนิมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจเพิม่เตมิ โดยยดึหลักการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในระดับที่จ�าเป็นและเหมาะสม

กบัสถานการณ์เพือ่ป้องกนัปัญหาภาระทางการคลงั	 และป้องกนัไม่ให้เศรษฐกจิเกดิภาวะชะงกังนัทนัที

ที่มาตรการสิ้นสุดลง	 รวมท้ังไม่บิดเบือนกลไกตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ

ในระยะยาว	มาตรการดงักล่าว	ประกอบด้วย

	 	 	 (๑)	 มำตรกำรเพือ่บรรเทำปัญหำควำมเดอืดร้อนของเกษตรกร ผูม้รีำยได้น้อย 

และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) วงเงินรวม	๔๙๖,๑๑๗	ล้านบาท	มกีารเบกิจ่ายไปแล้ว	

๑๗๙,๕๗๐	ล้านบาท	ประกอบด้วย	มำตรกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่ผูม้รีำยได้น้อย	วงเงนิ	๕๓,๔๕๔	ล้านบาท

มกีารเบกิจ่ายไปแล้ว	๔๗,๑๘๔	 ล้านบาท มำตรกำรให้สินเชื่อทำงกำรเกษตร	 (สนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้าว

สนิเชือ่ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี	 ปีการผลิต	๒๕๕๗/๒๕๕๘	 สินเช่ือสถาบนัเกษตรแปรรปูยางพารา

สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง	 และสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย)	 วงเงินรวมไม่ต�่ากว่า	

๒๙๑,๕๐๐	 ล้านบาท	 มีการอนุมัติไปแล้ว	 ๑๒๑,๙๗๑	 ล้านบาท มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้ง ปีกำรผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘	 วงเงิน	 ๑,๕๘๓.๔๑	 ล้านบาท

มกีารเบกิจ่ายไปแล้ว	 ๖๐๘	 ล้านบาท	 โครงกำรสร้ำงรำยได้และพฒันำเกษตรกรแก่ชมุชนเพือ่บรรเทำ

อตัรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ปรบัตวัดีข้ึนจำกร้อยละ	๘๙.๐
ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

เป็นร้อยละ	๙๒.๔	ในปีงบประมำณ
พ.ศ.	๒๕๕๘



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(9)(8) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ภยัแล้ง	วงเงนิ	๓,๐๕๑	ล้านบาท	มกีารเบกิจ่ายไปแล้ว	๒,๙๘๘	ล้านบาท	และมำตรกำรช่วยเหลอืวสิำหกจิ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.)	

และบรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	วงเงิน	๑๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	มกีารอนมุตัไิปแล้ว	

๓,๖๐๖	ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 กำรด�ำเนินมำตรกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเป็นระยะที่สอง

เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	 อาทิ	 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สอง	 วงเงินรวม

๗๗,๐๙๖	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ระยะเร่งด่วน

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 (เพิม่เติม)	 จ�านวน	๓๗,๖๐๓	 ล้านบาท	และแผนพฒันาขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน	จ�านวน	๓๙,๔๙๓	ล้านบาท	มกีารเบกิจ่ายงบประมาณแล้ว	๕,๒๓๖	ล้านบาท	

  ๓.๑.๔ กำรเร่งรัดกำรลงทุนที่ส�ำคัญของภำครัฐ ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบ

งบประมาณของรัฐบาลและโครงการท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	 โดยมีความคืบหน้า

และสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการลงทุนภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว

ร้อยละ	๑๐.๑	ในครึง่แรกของปี	๒๕๕๗	เป็นการเริม่กลับมาขยายตวัร้อยละ	๐.๓	ในครึง่หลังของป	ี๒๕๕๗	

ก่อนที่จะเร่งขึ้นเป็นการขยายตัวร้อยละ	 ๓๐.๙	 ในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๘	 โดยมีโครงการลงทุน

ที่ส�าคัญ	 ๆ	 เช ่น	 โครงการรถไฟฟ้าท่ีอยู ่ ในระหว ่างการก ่อสร ้าง	 ๕	 เส ้นทาง	 (สายสีม ่วง 

ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่	 สายสีแดง	 ช ่วงบางซื่อ-รังสิต	 สายสีเขียว	 ช ่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

และสายสีน�้าเงิน	 ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)	

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

เชื่อมโยงระหว่างประเทศ	 โครงการ

พัฒนาท่าเรือที่ส�าคัญ	 ๆ	 ท่ีอยู่ระหว่าง

การก ่อสร ้ าง 	 เช ่น 	 การก ่อสร ้ าง 

ท่าเทียบเรือชายฝ ั ่ง	 (ท ่าเทียบเรือ 

แหลมฉบัง)	 และการก่อสร ้างศูนย ์

การขนส่งตู ้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ

แหลมฉบัง	 (ระยะท่ี	 ๑)	 และการเร่งรัด

โครงการที่อยู ่ระหว่างการเตรียมการ 

ให้มคีวามพร้อมส�าหรับการประกวดราคา 

อาทิ	 โครงการที่มีความพร้อมในการ 

ประกวดราคาภายในปี	๒๕๕๘	จ�านวน 

๖	โครงการ	วงเงนิรวม	๒๔๙,๕๔๑	ล้านบาท	และโครงการทีค่าดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในปี	๒๕๕๙- 

๒๕๖๐	อีก	๑๒	โครงการ	วงเงินรวม	๑.๕๒	ล้านล้านบาท

	 	 	 ผลจากการด�าเนนิมาตรการทีส่�าคัญของภาครฐัดังกล่าว	 ส่งผลให้เศรษฐกจิไทย

เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลายไตรมาสที่สองของปี	 ๒๕๕๗	 และมีการขยายตัวดีขึ้นตามล�าดับ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งขึ้นจากร้อยละ	 ๐.๒	 ในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๗	 เป็นร้อยละ	 ๑.๖

ในครึง่หลงัของปี	 ก่อนทีจ่ะขยายตวัเร่งขึน้เป็นร้อยละ	๒.๙	 ในช่วง	๙	 เดอืนแรกของปี	๒๕๕๘	 เทยีบกบั

การขยายตวัร้อยละ	๐.๔	 ในช่วง	๙	 เดอืนแรกของปี	๒๕๕๗	 ในขณะทีอ่งค์ประกอบหลกัทางเศรษฐกจิ

ที่เคยอยู่ในภาวะหดตวัเกอืบทัง้หมดในช่วงของสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงเริม่กลับมาขยายตวั	

โดยในไตรมำสที่สองของปี ๒๕๕๗	 การบริโภคภาคเอกชนและภาคการค้าส่งค้าปลีกกลับมาขยายตัว



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(9)(8) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ได้มีกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	
จ�ำนวน	๓,๖๖๗	เรือ่ง	เเละด�ำเนินกำร
ไต่สวนข้อเท็จจรงิ	จ�ำนวน	๙๔๕	เรือ่ง
ในขณะเดียวกันได้ปรบัปรงุกฎหมำย
เเละจดัให้มีกลไกในกำรป้องกัน
เเละปรำบปรำมกำรทุจรติ
เพือ่ยกระดบัควำมน่ำเชือ่ถอื

ของหน่วยงำนภำครฐั

เป็นครัง้แรกหลงัจากหดตวัต่อเนือ่ง	 ๓	 ไตรมาส	 ในไตรมำสที่สำมของปี ๒๕๕๗	 การลงทนุภาคเอกชน

และการลงทนุภาครฐั	 เริม่กลับมาขยายตวัหลังจากหดตวัต่อเนือ่ง	๓	และ	๔	ไตรมาส	ตามล�าดบั	ในขณะที่

จ�านวนนกัท่องเทีย่วซ่ึงได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงและต่อเนือ่งในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง

กลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกหลงัจากหดตวัต่อเนือ่ง	๓	ไตรมาส	ส่งผลให้การส่งออกบรกิารและสาขาโรงแรม

และภตัตาคารเริม่กลบัมาขยายตวั	โดยรวมในช่วงไตรมำสทีส่ีข่องปี ๒๕๕๗ และในไตรมำสแรกของปี ๒๕๕๘ 

เครือ่งยนต์หลกัทางเศรษฐกจิส�าคญั	ๆ	สามารถกลับมาขยายตวัครบทกุองค์ประกอบ

 ๓.๒ กำรแก้ไขปัญหำที่สั่งสมคั่งค้ำง

	 	 รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาที่สะสมคั่งค้างมายาวนาน

และต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนและด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	 ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชิอบ	 ปัญหา

การค้ามนุษย์	 แรงงานประมง	 แรงงานต่างด้าว	 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้	 ปัญหาการค้างาช้าง

ที่ผิดกฎหมาย	 ปัญหาการก�ากับดูแลความปลอดภัยสากลด้านการบิน	 ปัญหา 

ด้านพลงังาน	 ปัญหาขยะมลูฝอยและของเสยีอันตราย	 ปัญหายาเสพตดิ	และปัญหา

การใช้ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ซึง่รฐับาลถอืว่ามคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน 

ทีจ่ะต้องเร่งแก้ไขให้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็	

  ๓.๒.๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤติมิชอบ	รฐับาล

ได้ด�าเนนิงานเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	 โดยเฉพาะกำรปรำบปรำมกำรทจุรติ 

ในภำครฐั	โดยได้มกีารตรวจสอบข้อเทจ็จริง	จ�านวน	๓,๖๖๗	เรือ่ง	และการด�าเนนิการ 

ไต่สวนข้อเทจ็จรงิ	จ�านวน	๙๔๕	 เรือ่ง	 ในขณะเดยีวกันได้วำงระบบป้องกนักำรทจุรติ 

ในโครงกำรส�ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและประสำนควำมร่วมมือในกำร 

ช่วยเหลอืประชำชน	เช่น	มาตรการตรวจสอบการจ่ายเงนิการช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ี 

รายได้น้อย๑	โดยจดัท�าร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการก�าหนดมาตรการ 

ในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ม ี

รายได้น้อยและลงพืน้ท่ีตรวจสอบแบบสุม่เพือ่ให้ชาวนาได้รบัเงนิ 

อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ	 นอกจากนี้	 ยังมีการป้องกันการทุจริต 

การใช้งบประมาณและตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ ้างใน 

โครงการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 โครงการสร้างความปลอดภัยชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน	 โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

บนหลงัคาบ้าน	โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล	จากงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 รวมทั้งส่งเสริม 

และสนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ

เพือ่สอดส่อง เฝ้ำระวงัและต่อต้ำนกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ

โดยการตรวจสอบการปฏบิตัภิารกิจของหน่วยงานรฐัในจงัหวดั	ผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

จังหวัด	 (ก.ธ.จ.)	 รวมถึงให้ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 บูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการป้องกนัและปราบปราม 

๑	มาตรการตามมติคณะรฐัมนตร	ี(๑	ตลุาคม	๒๕๕๗)	เรือ่ง	เงนิช่วยเหลอืแก่ชาวนาท่ีจดทะเบยีนไว้กบักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	และเปิดบญัชไีว้กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ไร่ละ	๑,๐๐๐	บาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(11)(10) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

การทจุริตในภาครฐัเพือ่เฝ้าระวงัการทจุรติโดยสร้างเครอืข่ายทีป่รกึษาผูต้รวจราชการ	ภาคประชาชน	รวมทัง้ 

การเสรมิสร้างศกัยภาพเครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่านด้านการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในระดับชุมชน

	 	 	 ในส่วนของกำรปรับปรุงกฎหมำยและจัดให้มีกลไกในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ	 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	

ได้แก่	 (๑)	จัดตั้งกลไกเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 อาทิ	 คณะกรรมการอ�านวย

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	(ศอตช.)	และคณะกรรมการ

ความร่วมมอืป้องกันการทจุรติ	(๒)	สร้ำงเคร่ืองมอืในกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนของรฐัส�าหรบัด�าเนนิการทกุสิน้ปีงบประมาณ	โดยร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพัฒนาดัชนีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย

(Corruption	Perception	 Index:	 CPI)	 (๓)	 จัดท�ำข้อตกลงคณุธรรม ซึง่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานของรฐัและผูท้ีป่ระสงค์จะเข้าร่วมการจดัซือ้จดัจ้างในโครงการลงทนุของรฐัว่าจะปฏิบตัหิน้าที่

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและโปร่งใส	 โดยให้มบีคุคลภายนอกร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ในกระบวนการจดัซือ้

จัดจ้างภาครัฐ	 ตั้งแต่กระบวนการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ	 ทั้งนี้

จนถึงปัจจุบันได้คัดเลือกโครงการส�าหรับจัดท�าข้อตกลงคุณธรรมแล้ว	๑๗	 โครงการ	 โดยด�าเนินการ

ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรทีเ่ก่ียวข้องในการจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูสั้งเกตการณ์และจดัหลักสูตรฝึกอบรม

ให้มีความเป็นมอือาชพี	อกีทัง้ยงัอยูร่ะหว่างการจดัตัง้ศูนย์ประสานงานข้อตกลงคณุธรรมให้เป็นศูนย์กลาง

การตดิตามและประสานเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของโครงการความร่วมมือป้องกนัการทจุริตในภาพรวม	

และ	(๔)	ปรบัปรงุระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยวธิตีลำดอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Market: e-market) 

และวธิปีระกวดรำคำอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Bidding: e-bidding)	 โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีติ

เมือ่วนัที	่ ๒๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	 เหน็ชอบแนวทางปฏบัิตใินการจดัหาพสัดุ 

ด้วยวิธตีลาดอเิล็กทรอนกิส์และด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	นอกจากนี้ 

คณะรัฐมนตรไีด้มเีมือ่วันที	่๒๗	มกราคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบให้กระทรวงการคลงั

น�าแนวปฏบิตัใินการจดัหาพสัดดุ้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์	 (e-Market)	 และ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์		(e-Bidding)	ไปด�าเนนิการในลักษณะโครงการ

น�าร่องในระยะแรก	ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ 

ด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์	และด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์	ซึง่ได้เพิม่เตมิ 

หน่วยงานน�าร่องส�าหรบัใช้งานระบบ	e-market	และระบบ	e-bidding	ด้วย

	 	 	 ผลจากการด�าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มชิอบ	ส่งผลให้การทจุรติคอร์รปัชนัลดลง	โดยผลการส�ารวจดชันสีถานการณ์คอร์รปัชันไทยในเดอืนมิถนุายน	

๒๕๕๘	ทีจ่ดัท�าโดยศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย อยูท่ีร่ะดบั ๕๕ เพิม่ขึน้

จำก ๔๙ ในกำรส�ำรวจเมือ่เดอืนธนัวำคม ๒๕๕๗ ในขณะทีค่วามเสียหายของการทจุรติทีป่ระเมินจาก

งบประมาณประเภทจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยราชการพบว่า	 จากเดมิทีผู้่ประกอบการทีท่�าธรุกจิกบัภาครฐั

ตอ้งจ่ายเงนิพิเศษหรอืร้อยละ	๓๐	ของงบประมาณในช่วง	๒	 ปีก่อนหน้า	ขณะนีล้ดลงเหลอืร้อยละ ๑๐

ซึง่ต�ำ่สดุในรอบ ๖ ปี เนือ่งจำกควำมจรงิจงัในกำรแก้ปัญหำของรฐับำลและหน่วยงำนในกำรป้องกนั

และปรำบปรำม	 ท้ังน้ี	 ภายหลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศท�าให้การจ่ายเงินสินบนลดลงจากเดิม

ลดการสญูเสยีของงบประมาณได้ประมาณ	๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐	ล้านบาท

ภำยหลงัรฐับำลเข้ำมำบรหิำรประเทศ
ท�ำให้กำรจ่ำยเงนิสนิบน	ลดลงจำกเดมิ

ลดกำรสญูเสยีของงบประมำณได้ประมำณ	
๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐	ล้ำนบำท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(11)(10) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  ๓.๒.๒ กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย (Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing: IUU Fishing) และปัญหำกำรค้ำมนุษย์

	 	 	 (๑)	 กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย (IUU Fishing)

รฐับาลได้ด�าเนนิการ	 (๑)	จดทะเบยีนเรอืและออกใบอนญุำตท�ำกำรประมง	 โดยมเีรอืในระบบทะเบยีนเรอื

หลังเพิกถอนทะเบียนเรือ	 ๓๘,๐๑๓	 ล�า	 (๒)	ตรวจควบคุมกำรเฝ้ำระวังกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย

โดยการตรวจอาชญาบตัรเรือประมง	ซึง่ได้ออกปฏบิตังิานควบคมุเฝ้าระวงัการท�าประมง	จ�านวน	๕๖๓	ครัง้	

๕,๗๗๘	ล�า	พบว่า	มอีาชญาบตัร	๔,๙๔๖	ล�า	ไม่มอีาชญาบตัร	๘๓๒	ล�า	ได้จบักมุผู้กระท�าความผิด	๕๐๑	คดี	

ส่วนปฏิบตักิารควบคมุการแจ้ง	เข้า-ออก	(port	in-port	out)	พบว่ามีเรอืแจ้งเข้า-ออก	๑๑๓,๐๑๙	เทีย่ว

(๓)	ตดิตัง้ระบบตดิตำมต�ำแหน่งเรอืประมง (Vessel Monitoring System: VMS)	ในเรอืตรวจการณ์

ประมง	 ปัจจุบันมีเรือประมงที่เข้าระบบแล้ว	 ๒,๗๔๗	 ล�า	 รวมทั้งจัดสร้างห้อง	 VMS	 Control	 room

เปิดใช้งานตัง้แต่วนัที	่๓	สงิหาคม	๒๕๕๘	ตลอดจนจดัท�าระบบ	e-logbook	(๔)	ปรบัปรงุระบบกำรตรวจสอบ

ย้อนกลบั (Traceability)	โดยการปรบัปรงุ	logbook	และหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสตัว์น�า้	(Marine	Catch	

Purchasing	Document:	MCPD)	ฝึกอบรม	Observer	on	board	และจดัท�าคูม่อืปฏบิตังิานแผนการ

ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	 (๕)	ปรบัปรงุพระรำชบัญญตัิ

กำรประมงและกฎหมำยล�ำดับรองให้สอดคล้องกับหลักการสากลกฎหมายระหว่างประเทศ

และข้อเสนอแนะของสหภาพยโุรป	(European	Union:	EU)	ซึง่พระราชบญัญัตกิารประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที	่๒๘	เมษายน	๒๕๕๘	(๖)	จดัท�ำแผนระดบัชำตใินกำรป้องกนัยบัย้ัง 

และขจดักำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ (Thailand’s National Plan 

of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing: NPOA-IUU)	(๗)	จดัตัง้คณะท�ำงำน

เฉพำะกิจเพื่อร่วมวำงมำตรกำรอนุรักษ์และจัดกำรด้ำนกำรประมง

ของประเทศ	 เพื่อเสนอร่างนโยบายการบริหารจัดการประมงของไทย 

ทีป่รบัปรงุใหม่เข้าทีป่ระชมุศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง

ผิดกฎหมาย	 (ศปมผ.)	 และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประมง 

IUU	 และ	 (๘) กำรเจรจำให้ข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรท�ำประมง IUU	 ซึง่สหภาพยโุรปได้ผ่อนผนัให้ไทยด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาต่อไปอีก	๖	 เดอืน	 โดยให้ไทยด�าเนนิการให้เกดิผลเป็นรปูธรรม 

อย่างน้อย	๓	 เรือ่ง	 ได้แก่	 การประกาศใช้กฎหมายใหม่	 การประกาศใช้

แผนการจดัการประมงทะเล	และการประกาศใช้	NPOA

	 	 	 (๒) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์	 รัฐบาลได้ประกาศย�้า 

ให้การต่อต้านการค้ามนษุย์เป็นวาระแห่งชาต	ิ โดยตัง้กลไกขับเคลือ่นการด�าเนนิงานทัง้ระดบัชาตเิเละระดบั 

จงัหวัด	ผลกัดันการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น	สามารถ

ทลายเครอืข่ายผูก้ระท�าความผิดค้ามนษุย์รายส�าคญั	 รวมทัง้จับกมุด�าเนนิคดี	 ลงโทษ	 เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู

ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์	ดงันี	้ ด้ำนกลไก	 ได้ตัง้กลไกทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดัเพือ่ประสำน

กำรขบัเคลือ่นทัง้ส่วนนโยบำยและปฏบิตัไิด้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ได้แก่	คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์	 (ปคม.)	 คณะกรรมการประสานและก�ากับการด�าเนินงานป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์	 (ปกค.)	 คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละปราบการค้ามนุษย์จังหวัด 

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก	 ทั้งนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(13)(12) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

กลไกระดับชาติ	 อาทิ	 คณะอนุกรรมการการปราบปรามการค้ามนุษย์	 คณะอนุกรรมการด้านสตร ี

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คณะอนุกรรมการการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

และต่างด้าว	คณะอนกุรรมการด้านการประชาสมัพันธ์และกฎหมายเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปราม 

การค้ามนุษย์เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม	 ส่วนด้ำนกำรขับเคลื่อนด�ำเนินกำร 

ที่ส�ำคัญ	 ได ้แก ่ 	 (๑)	 กำรลดควำมเสี่ยงด ้ำนกำรค ้ำมนุษย ์ มีการตรวจคุ ้มครองแรงงาน 

แรงงานเด็ก	 และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเส่ียง	 ๒,๓๑๑	 แห่ง	 บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ 

ในสถานประกอบกิจการ	 ๖,๐๐๓	 แห่ง	 (๒)	 พัฒนำทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนเพื่อป้องกันการตกเป็น 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 (๓)	สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกลุ่มเป้ำหมำยและพนักงานเจ้าหน้าที ่

ตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	(๔)	ให้ควำมรูน้ำยจ้ำงและลกูจ้ำง 

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 จ�านวน	 ๕,๕๗๓	 คน	 ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการ 

ไปท�างานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง	 จ�านวน	๑,๐๑๕,๙๓๔	 คน	 รวมทั้งตรวจสอบ 

ควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ	 (๕)	 ส่งเสรมิและพฒันำเครอืข่ำยคุ้มครอง 

แรงงำน ผ่านบริการสายด่วน	 ๑๖๙๔	 ในการประชาสัมพันธ์/รับเรื่องร้องเรียน/สอบถามข้อมูล 

มผีูใ้ช้บริการ	๙๗,๓๖๖	สาย	และ	(๖)	กำรประชมุเร่งรดัและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตักิำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และจดัท�ารายงาน	รวม	๗๗	โครงการ 

	 	 	 การด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจังท�าให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

มีความคืบหน้าอย่างมากและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ	 สะท้อนจากการที่กระทรวงแรงงาน

สหรฐัอเมริกาได้ออกรายงานเกีย่วกับสถานการณ์และการจดัการการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบเลวร้ายทีสุ่ด	

(Findings	on	the	Worst	Forms	of	Child	Labor)	ประจ�า	ค.ศ.	๒๐๑๔	โดยการปรบัฐานะประเทศไทย

ขึ้นจากระดับที่มีความก้าวหน้าปานกลาง	 (Moderate	 Advancement)	 เป็นระดับที่มีความก้าวหน้า 

อย่างส�าคญั	(Significant	Advancement)	ซ่ึงเป็นระดบัสงูสดุ	

  ๓.๒.๓ กำรป้องกันรักษำกำรบุกรุกพื้นท่ีป ่ำไม้/คุ ้มครองสัตว์และพันธุ ์พืช

ในช่วงระยะ	๕	ปีทีผ่่านมา	พืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศลดลงจาก	๑๐๗	ล้านไร่	ในปี	๒๕๕๒	เหลอื	๑๐๒	ล้านไร่

ในปี	 ๒๕๕๖	 หรือลดลงเฉลี่ยประมาณปีละ	 ๑	 ล้านไร่	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก�าหนด

ให้การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เป็นวาระเร่งด่วนและปฏิบัติการภายใต ้

แผนแม ่บทการป ้อง กันการท�าลายทรัพยากรป ่า ไม ้และการบุกรุก ที่ดินของรัฐ 	 รั ฐบาล 

ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจังเเละต่อเนื่องโดยการจัดท�าพื้นที่ปฏิบัติการ	 (Area	 of 

Operation:	 AO)	 แบ่งเป็น	 ๔	 พื้นท่ี	 ได้แก่ พื้นที่ AO1	 (พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก	 มีการด�าเนินคดี 

กับผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว)	ได้ด�าเนินการแล้ว	๓๘,๑๒๐	ไร่	คดิเป็นร้อยละ	๔๙.๕๓	พืน้ที ่AO2 

(พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่แล้ว)	 ด�าเนินการแล้ว	 ๗๑,๗๐๙	 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๙๔	พื้นที่ AO3	 (พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ 

รวม	๔.๖	ล้านไร่)	ด�าเนินการแล้ว	๘๖๓,๑๖๕	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๗๒	และพื้นที่ AO4	(พื้นที่ป่าไม้ 

ส่วนทีเ่หลอืทีต้่องดแูลรกัษาโดยเจ้าหน้าทีร่่วมกับชุมชน	รวม	๑๐๑.๘๖	ล้านไร่)	ด�าเนนิการได้ร้อยละ	๑๐๐.๐๒ 

ส่วนกำรทวงคืนผืนป่ำ ได้ทวงคืนพ้ืนท่ีป่าไม้ที่บุกรุกปลูกยางพาราทั่วประเทศ	 ๕.๕	 ล้านไร่ 

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	๑๑๙,๖๖๐	ไร่	มกีารจบักมุผูก้ระท�าความผิดในการบกุรกุพืน้ทีป่่า	จ�านวน	๕,๔๗๓	ครัง้ 

จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้	จ�านวน	๕,๗๐๓	ครั้ง		



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(13)(12) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  ๓.๒.๔ กำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำงำช้ำงที่ผิดกฎหมำย ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรงำช้ำง 

แห่งประเทศไทยตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่ำและพืชป่ำ

ท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora: CITES) รัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย	 

ท�าให้ผลการด�าเนินงานมีความก้าวหน้าและได้รับความส�าเร็จ	 จากการที่ประเทศไทยเคยถูกก�าหนด 

จากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา	 CITES	 ให้ต้องด�าเนินมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหา 

การค้างาช้างภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยหากไม่มีการด�าเนินงานในเรื่องน้ี	 จะส่งผลกระทบ 

ต่อการส่งออกสัตว์ป่าและพชืป่าทีมี่มูลค่าประมาณ	๑๐,๐๐๐	ล้านบาทต่อปี 

ทั้งนี้	 รัฐบาลได้เร ่งรัดแก้ไขปัญหาโดยการออกพระราชบัญญัติ 

งาช้าง	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทัง้จดัท�าแผนปฏบิตักิารงาช้างแห่งประเทศไทย 

และด�าเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถจับกุม 

การลักลอบน�าเข้างาช้างรายใหญ่ได้ถึง	 ๒	 รายการ	 ท�าลายงาช้าง 

ของกลาง	 จ�านวน	 ๒,๑๕๕.๑๗	 กิโลกรัม	 จนท�าให้ได้รับหนังสือ 

แสดงความยินดีจากประธานคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา	 CITES 

ถึงความก้าวหน้าและความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม 

ประเทศไทยยังคงสถานะการเป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง	 

(Primary	Concern)	ซึง่ต้องด�าเนนิการในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง

  ๓.๒.๕ กำรแก้ไขข้อบกพร่องด้ำนกำรบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนขององค์กำรกำรบนิพลเรอืนระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation Organization:

ICAO) รฐับาลได้ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามโครงการตรวจสอบการก�ากบัดูแลความปลอดภยัสากล	

(Universal	Safety	Oversight	Audit	Program:	USOAP)	ของ	ICAO	ดงันี	้

	 	 	 (๑) ด้ำนข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญต่อควำมปลอดภัย (Significant-

Safety Concerns: SSC) ทีส่�ำคญั ได้แก่	 (๑)	กำรปรับปรุงกระบวนกำรรับรองกำรขนส่งสนิค้ำ

อนัตรำย (Transportation of Dangerous Goods by Air) โดยจดัตัง้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบเฉพาะ	

ออกกฎข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการขนส่งสินค้าอนัตราย	 และจดัท�าคู่มอื	 Dangerous	Goods	

Manual	และ	Dangerous	Goods	 Inspector	Manual	 (๒)	กำรออกใบรบัรองผูด้�ำเนินกำรเดินอำกำศ 

[Air Operator Certifications (AOC) Process] โดยประสานขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ

(Expert)	และผูต้รวจสอบ	(Inspector)	จากหน่วยงานต่างประเทศ	เช่น	Civil	Aviation	Safety	Authority	

(CASA)	 เครอืรฐัออสเตรเลยี	 รวมท้ังส่งผูช้�านาญการพิเศษด้านการตรวจสอบการปฏบิตักิารบนิเข้าอบรม	

Type	Rating	for	Inspector	ส�าหรับเครือ่งบนิแบบ	A380	แบบ	B777	และแบบ	B787	และ	(๓)		กำรรบัรอง

ผู้ด�ำเนินกำรเดินอำกำศใหม่ (Air Operator Certificate Re-certification) โดยเตรยีมการ

ด้านกฎระเบียบและการจัดท�าแผนรองรับเพื่อรองรับผู้ด�าเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่สายการบิน

ของประเทศไทยทีท่�าการบนิระหว่างประเทศ	จ�านวน	๒๘	สายการบนิ	

	 	 	 (๒) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรบินพลเรือน	 รฐับาลได้ประกาศ

พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชก�าหนด

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ี

ของหน่วยงานด้านการบนิพลเรอืนของประเทศไทยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	 โดยจดัตัง้ส�านกังาน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(15)(14) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	(The	Civil	Aviation	Authority	of	Thailand:	CAAT)	เพือ่ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลกิจการการบินพลเรือนโดยเฉพาะ	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดตั้ง	 “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา 

การบนิพลเรือน”	(Command	Center	for	Resolving	Civil	Aviation	Issues:	CRCA)	เรยีกโดยย่อว่า	ศบปพ. 

เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ

เป็นผูบ้ญัชาการศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการบนิพลเรอืน	 เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา

ข้อบกพร่อง	 (Finding)	 ให้เป็นไปด้วยความรวดเรว็	ทัง้ทีต่รวจพบโดย	 ICAO	และส�านกังานบรหิารการบนิ

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา	 (Federal	 Aviation	 Administration:	 FAA)	 ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับ

การประเมนิการก�ากบัดแูลความปลอดภยัของสหภาพยโุรป	(European	Aviation	Safety	Agency:	EASA)

  ๓.๒.๖ กำรแก้ไขปัญหำด้ำนพลงังำน รฐับาลได้ปรบัโครงสร้างราคาพลงังานเพือ่ให้มี 

ความเหมาะสมและสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริงได้มากขึน้ตามล�าดบัซึง่เป็นการช่วยลดภาระของกองทุนน�า้มนั 

เช้ือเพลิงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกลุ่มต่าง	 ๆ 

ส่วนกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงน้ันปรับจากสถานะที่มีหนี้สินประมาณ	

๗,๐๐๐	 ล้านบาท	 ในกลางปี	 ๒๕๕๗	 เป็นมีเงินสะสมในกองทุนน�้ามัน

เชื้อเพลิงประมาณ	 ๘๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 นอกจากน้ี	 รัฐบาลยังได้ 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยได้ผลักดัน 

การแก้กฎระเบียบและกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีความรวดเร็ว

มากขึ้น	 ท�าให้กระทรวงพลังงานสามารถอนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทนที่ค้างการพิจารณาได้	 ๒๖๙	 โครงการ	 ปริมาณรวม 

๑,๕๙๗.๐๒	เมกะวัตต์

  ๓.๒.๗ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย	ในปี	๒๕๕๗	ขยะมลูฝอยชมุชน

ทัว่ประเทศ	(ขยะใหม่)	มปีระมาณ	๒๖.๑๙	ล้านตนั/ปี	โดยเป็นขยะมลูฝอยท่ีได้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง

ตามหลักวชิาการ	๑๒.๗	ล้านตนั	(ร้อยละ	๔๘.๔๙)	และทีเ่หลอืเป็นขยะทีไ่ม่ได้รบัการจัดการอย่างถกูต้อง	

จ�านวน	๑๓.๕	 ล้านตนัต่อปี	นอกจากนี	้ ยงัมขีองเสยีอนัตรายชมุชนเกดิขึน้ประมาณ	๐.๕๘	 ล้านตนัต่อปี	

(ซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	ร้อยละ	๖๕	และของเสยีอนัตรายประเภทอืน่	ๆ	จากชมุชน	ร้อยละ	๓๕)	

ซึง่รัฐบาลได้ด�าเนนิการตาม	Roadmap	การจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายทีไ่ด้รบัความเห็นชอบ

จากคณะรักษาความสงบแห่งชาตเิม่ือวนัที	่๒๖	สงิหาคม	๒๕๕๗	โดยมกีารด�าเนนิงาน	๔	ขัน้ตอน	คอื	

	 	 	 (๑) กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสม	 สามารถจัดการได้แล้วประมาณ

๑๙	ล้านตัน	จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งหมด	๓๐	ล้านตัน	โดยสนับสนุนให้เอกชนแปรรูป

เป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า

	 	 	 (๒) กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เป็นขยะมูลฝอยใหม่

ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ลด	 คัดแยกขยะ	 ตั้งแต่ต้นทางและน�าไปก�าจัด

อย่างถูกต้อง	โดยมีพื้นที่ต้นแบบ	จ�านวน	๘๘	แห่ง	มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดจ�านวน 

๘๓	แห่ง	ปิดสถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยทีไ่ม่ถกูต้อง	ก�าหนดพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมเป็นศนูย์ก�าจดัขยะมลูฝอยรวม 

ในแต่ละจังหวัดทั้งหมด	 ๒๔๖	 กลุ่มพื้นที่และสถานีขนถ่าย	 ๖๐	 แห่ง	 และจัดท�าโครงการเพื่อขอ 

จดัสรรงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๑๑๘	โครงการ	ส่งเสรมิพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการแปรรปู

ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน	จ�านวน	๕๕	แห่ง	โดยเปิดด�าเนินการแล้ว	๒	แห่ง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จ�านวน	๔	แห่ง	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับเอกชน	๔๙	แห่ง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(15)(14) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 	 (๓) กำรวำงระเบียบมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรำย ได้ยกร่างแผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ	 ออกประกาศคณะกรรมการ

นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่มีผลใช้บงัคบัเมือ่วันที	่ ๑๑	กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๘	ก�าหนดอตัราส่วนเพ่ิมราคารบัซ้ือไฟฟ้า	(Feed-in	tariff)	จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงให้สูงขึน้ 

นอกจากนี้	 ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ	 ๒	 ฉบับ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 (อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา)	 และร่างพระราชบญัญตักิารบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ 

พ.ศ.	 ....	 อยูร่ะหว่างการออกกฎกระทรวง	๒	ฉบบั	 ได้แก่	 ร่างกฎกระทรวง 

ว่าด้วยสุขลักษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป	พ.ศ.	....	(อยูร่ะหว่างการพจิารณา 

ของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา)	และร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนยีม 

การเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย	 พ.ศ.	 ...	 นอกจากนี้	 อยู ่ระหว่างการ 

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก�ากับดูแลการขนและการก�าจัด 

มลูฝอยตดิเชือ้ให้ครอบคลุมทกุท้องทีร่าชการส่วนท้องถิน่ตามพระราชบญัญตัิ 

การสาธารณสขุ	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ

ขยะมลูฝอยของจงัหวดัครบท้ัง	๗๗	จังหวดั	

	 	 	 (๔) กำรสร้ำงวินัยของคนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 ด�าเนินโครงการ

“เมอืงสะอาด	คนในชาตมิสีขุ”	 เฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	 จัดนิทรรศการให้ความรู้	 ปลูกจิตส�านึกประชาชนด้านการจัดการ

คณุภาพสิง่แวดล้อม	จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ชมุชนและโรงเรยีนปลอดขยะ	zero	waste	จ�านวน	๙	แห่ง	รณรงค์

ลดการใช้ถงุพลาสติก	 จดัท�าโครงการบตัรเดียวเขยีวทัว่ไทย	 ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการจดัการขยะในโรงเรยีน

การประชาสมัพนัธ์อืน่	ๆ	ผ่านส่ือต่าง	ๆ	เช่น	หนงัสือพมิพ์	จดหมายข่าว	วารสาร	ทัง้นี	้แผนการด�าเนนิงาน 

ในระยะต่อไป	 จะมุ่งเน้นการควบคุม	 เร่งรัด	 ก�ากับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตาม 

Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยรณรงค์

สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย	 ตลอดจนส่งเสริม

การใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 ส่งเสรมิศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัการ

ขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	การแปรรปูขยะเพ่ือผลติเป็นเชือ้เพลงิ	 (Refuse	Derived	Fuel:	RDF)

อีกท้ังจัดต้ังคณะท�างานด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาข้อกฎหมาย	 และต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของการด�าเนนิการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ/RDF	ในภาพรวมของประเทศ

  ๓.๒.๘ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด มกีารด�าเนนิการทีส่�าคัญ	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 กำรป้องกนัปัญหำยำเสพติด	 โดยรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ในกลุม่เด็กและเยำวชนในสถำนศกึษำ	เช่น	การเสรมิสร้างความรู	้ทกัษะชวีติ 

และใช้กิจกรรมที่สร ้างภูมิคุ ้มกันระยะยาว	 ในโรงเรียนระดับประถม

ศึกษา	 จ�านวน	 ๓๒,๐๐๐	 แห่ง	 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษา	 และอุดมศึกษา 

จ�านวน	 ๑๑,๘๐๐	 แห่ง	 โครงการรณรงค ์ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา 

ยาเสพติด 	 ในสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห ่ งทั่ วประเทศ	

โครงการ	 “TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 เพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบ 

รณรงค์ป้องกัน	เเละเเก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	
ในกลุม่เด็กเเละเยำวชนในสถำนศกึษำ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(17)(16) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ด�าเนินงานห้องเรียนสีขาวและน�าไปสู ่	 “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข”และรณรงค ์ส ่ ง เสริมและให ้ความรู ้กับกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงำน 

ในสถำนประกอบกิจกำร	 โดยมีสถานประกอบกิจการผ่านมาตรฐานการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	 (มยส.)	 จ�านวน	 ๗๗๖	 แห่ง 

สถานประกอบกจิการผ่านเกณฑ์โรงงานสขีาว	จ�านวน	๒,๓๙๙	แห่ง	รวมทัง้สนบัสนนุ

ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดท�าระบบการจัดการด้านยาเสพติด 

ในสถานประกอบกิจการ	ได้อย่างถกูต้องจ�านวน	๒๑,๒๗๑	แห่ง	(คิดเป็นร้อยละ	๑๐๖.๓๖	จากเป้าหมาย 

ทั้งปี	๒๐,๐๐๐	แห่ง)	มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง	๑,๗๔๑,๖๖๒	คน	(คิดเป็นร้อยละ	๑๔๕.๑๔	จากเป้าหมาย 

ทั้งปี	๑,๒๐๐,๐๐๐	คน)

	 	 	 (๒)	 กำรปรำบปรำมยำเสพตดิ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(๑	ตลุาคม	๒๕๕๗- 

๒๐		สงิหาคม		๒๕๕๘)			สามารถจบักมุคดยีาเสพตดิในภาพรวมได้จ�านวน			๒๔๒,๘๗๔			คด	ี	มผีูต้้องหา			๒๖๐,๓๖๘			คน 

มกีารจบักมุ๕	ข้อหาส�าคญั	(ครอบครองเพือ่จ�าหน่าย	จ�าหน่าย	ผลิต	น�าเข้า	ส่งออก)	มจี�านวน	๕๗,๔๓๗	คดี	 

มผีูต้้องหา	๖๘,๙๑๓	คน	และได้ของกลางคดียาเสพตดิ	เป็นยาบ้า	๗๑.๓๘	ล้านเมด็	เฮโรอนี	๖๔.๐๔	กโิลกรมั	

ยาไอซ์	๑,๑๔๔.๔๗	กโิลกรมั	และกญัชา	๒๐,๑๑๙.๓๕	กโิลกรมั	นอกจากนี	้ยงัได้เข้าไปด�าเนนิการในพ้ืนทีเ่สีย่ง 

โดยการออกตรวจพื้นท่ีเส่ียง	 การตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ	การสกดักัน้	 (นอกเรอืนจ�า) 

และจูโ่จมตรวจค้นในเรอืนจ�า	ขยายผลตัดวงจรการเงนิเครอืข่ายยาเสพตดิในเรอืนจ�าเป้าหมาย	ด�าเนนิการยดึ

และอายดัทรัพย์สนิของผูต้้องหาคดยีาเสพตดิด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งในหมูบ้่านกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 

๑๖,๘๙๘	หมู่บ้าน/ชุมชน	 และด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	 เป้าหมายภาพรวม	

๖๙,๗๐๑	หมู่บ้าน/ชุมชน	

	 	 	 (๓)	 กำรบ�ำบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยำเสพตดิ ได้บ�าบดัรกัษาและ 

ฟ้ืนฟู	๑๘๔,๒๔๒	คน	คดิเป็นร้อยละ	๘๓.๗๕	จากเป้าหมาย	๒๒๐,๐๐๐	คน	โดยแยกเป็น 

สมคัรใจ ๘๔,๑๔๔	คน	คดิเป็นร้อยละ	๘๒.๖๖	จากเป้าหมาย	๑๐๑,๘๐๐	คน 

บังคบับ�ำบัด ๘๓,๓๖๒	คน	คดิเป็นร้อยละ	๘๓.๓๖	จากเป้าหมาย	๑๐๐,๐๐๐	คน

ต้องโทษ ๑๖,๗๓๖	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๙๖	จากเป้าหมาย	๑๘,๒๐๐	คน 

ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด	 มีผู้ได้รับการติดตามแล้ว 

๑๗๕,๒๑๐	คน	และผูม้คีวามประสงค์ขอรับการช่วยเหลอืได้รบัการช่วยเหลือแล้ว 

๖,๗๒๕	คน	นอกจากนี	้ยงัได้ให้การฟ้ืนฟแูละพฒันาศกัยภาพผูผ่้านการบ�าบดั

ยาเสพติด	จ�านวน	๑๒๘	คน	

  ๓.๒.๙ กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคม รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญแก่กำรเร่งสร้ำง

โอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ท่ีมั่นคง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มที่ด้อยโอกำส	 โดยการบริการ

จัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท�า	 จ�านวน	 ๑,๐๓๑,๙๓๐	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๔๗.๔๒	 จากเป้าหมาย

ทัง้ปี	๗๐๐,๐๐๐	คน)	 และมผีูไ้ด้รบัการบรรจงุาน	 ๕๗๓,๕๖๓	 คน	 รวมถงึจดัตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางาน

เพือ่คนไทย	(Smart	Job	Center)	เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย	“คนไทยทกุคนมงีานท�า”	เปิดด�าเนนิการแล้ว

๘	แห่ง	โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน	๒๑,๗๙๐	คน	และได้รับการบรรจุงานแล้ว	๑๑,๕๔๘	คน	พัฒนำ

กำรคุม้ครองดแูลแรงงำนนอกระบบ โดยคณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๓	มนีาคม	๒๕๕๘	ให้ด�าเนนิการ

กองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ซ่ึงได้เปิดรับสมคัรสมาชิกตัง้แต่วนัที	่๒๐	สงิหาคม	๒๕๕๘	นอกจากนี้

รัฐบาลได้ให้ความส�าคญัแก่กำรดแูลผู้สงูอำย ุเดก็ สตร ีคนพกิำร และผูด้้อยโอกำส	โดยด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ  

บรกิำรจดัหำงำนแก่ผู้ต้องกำรมีงำนท�ำ
จ�ำนวน	๑,๐๓๑,๙๓๐	คน
(คดิเป็นร้อยละ	๑๔๗.๔๒

จำกเป้ำหมำยท้ังปี	๗๐๐,๐๐๐	คน)
และมีผู้ได้รบักำรบรรจงุำน

๕๗๓,๕๖๓	คน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(17)(16) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

เช่น	 (๑)	 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด	 เพื่อเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานและสร้างระบบ

การคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เดก็แรกเกดิจนถงึอายหุนึง่ปีทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนยากจนและครวัเรอืนทีเ่ส่ียงต่อความยากจน	๔๐๐	บาทต่อคน

ต่อเดอืน	 (๒)	 การเสริมสร้างสงัคมผูส้งูอายใุห้มคีณุภาพ	 โดยรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อม

เข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุรวมทัง้จดัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้เเก่ผูส้งูอายกุลุม่เป้าหมาย	

(๓)	การเพิม่อตัราเบีย้ความพกิาร	จากเดมิรายละ	๕๐๐	บาทต่อคนต่อเดอืน	เป็น	๘๐๐	บาทต่อคนต่อเดอืน	

(๔)	การปรบัสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชวีติของผู้สูงอาย	ุเดก็	และคนพกิาร

โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมรองรับรถเมล์ชานต�่า	จ�านวน	๕๐	คัน	ปรับปรุงสะพาน	๑๑	แห่ง	ปรับปรุง 

ป้ายรถเมล์	ทางลาด	และฟุตบาท	จ�านวน	๙๐	แห่ง	นอกจากนี้	ยังได้ให้ความส�าคัญเเก่กำรจัดระเบียบ 

สังคมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม	 อาทิ	 (๑)	 จัดระเบียบขนส่งสาธารณะ	 โดยก�าหนด

มาตรฐานคณุภาพบรกิารรถแทก็ซีม่เิตอร์ทีจ่ดทะเบยีนในกรงุเทพมหานคร	การจดทะเบยีนจกัรยานยนต์

รบัจ้างป้ายเหลอืง	ปรบัปรงุก�าหนดจดุจอดรับส่งผู้โดยสาร	และเงือ่นไขในการเดนิรถตู	้โดยสารสาธารณะ	 

และ	(๒)	จดัระเบยีบผู้ค้าหาบเร่	แผงลอย	เพือ่คนืทางเท้าให้แก่ประชาชน	ซึง่สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 

จ�านวน	๓๕	แห่ง	ในพื้นที่	๒๑	เขต	

  ๓.๒.๑๐ กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 เป็นเรื่อง

เร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 ที่ได้น้อมน�า

ยทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้ำใจ เข้ำถงึ พฒันำ”	และ	“ปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพียง”	 มาเป็นหลักในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวมทั้งยึดม่ัน	“แนวทำงสันติวิธี” โดยสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข 

เพือ่ลดการใช้การต่อสู้ด้วยวธิกีารรนุแรงในกลุ่มผู้มคีวามเหน็แตกต่างจากภาครฐั 

ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่	 ทัง้นี	้ ในระดบันโยบายรฐับาลได้จดัตัง้ 

คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (คปต.) 

เป็นกลไกขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหา	และในส่วนของการแปลงนโยบายสู่การปฏบัิต ิ

มกีองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	เป็นหน่วยงาน 

หลักรับผิดชอบขับเคล่ือนงานให้มีเอกภาพระหว่างงานด้านความม่ันคง 

และงานด้านการพัฒนา	โดยมกีารด�าเนนิงานภายใต้แผนปฏบิติัการแก้ไขปัญหา

และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐	ซึง่มีการจดัท�าแผนงาน

โครงการทีต่อบสนองกบัการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

โดยในรอบปีที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	 การรักษา 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิประชาชนโดยให้ความส�าคญักบัการรักษา

พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ	 ๗	 เมืองหลัก	 ให้พ้นความเส่ียงจากการก่อเหตุรุนแรง 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างปกตสุิข	 การก่อสร้างและปรบัปรงุถนนในพืน้ที	่ ๓๗	อ�าเภอ 

ของจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยก่อสร้างเป็นถนนยางพาราต้นแบบทีส่นบัสนนุการใช้ยางพาราเพือ่ช่วยเหลอื

เกษตรกรทีป่ระสบปัญหาราคายางตกต�า่	

  ผลจำกกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำลอย่ำงจริงจังในกำรแก้ไขปัญหำที่สั่งสมคงค้ำง

มำยำวนำน ท�ำให้ประเทศต่ำง ๆ ให้กำรยอมรบัและมท่ีำทท่ีีดขีึน้	ทัง้ในด้านการได้รบักำรคัดเลอืกจำก

สหประชำชำติให้ประเทศไทยเป็นประธำนกลุ่ม G77 นับเป็นครั้งแรกที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว

กำรขยำยผลกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้เเก่ชมุชนเพือ่ปฏบัิตงิำน

ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัร่วมกับ
หน่วยงำนภำครฐัโดยใช้กรณตีวัอย่ำงพืน้ท่ี

อ�ำเภอทุ่งยำงแดง	จงัหวดัปัตตำนี
ท่ีประสบควำมส�ำเรจ็เป็นต้นแบบ

ซ่ึงผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวของรฐับำล
มีผลท�ำให้จ�ำนวนเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ลดลง
จำก	๓๒๖	เหตกุำรณ์	ในปี	๒๕๕๗

เหลอืเพยีง	๙๖	เหตกุำรณ์	ในปี	๒๕๕๘
(มกรำคม-สงิหำคม)



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(19)(18) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

หลงัเป็นสมำชกิร่วมก่อตัง้ G77	มาตัง้แต่ปี	๒๕๐๗	และท่าททีีด่ขีึน้ของกระทรวงแรงงานสหรฐัอเมรกิา

ทีร่ายงานเกีย่วกบัสถานการณ์และการจดัการการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบเลวร้ายทีส่ดุ	 (Findings	 on	

the	Worst	Forms	of	Child	Labor)	ประจ�า	ค.ศ.	๒๐๑๔	และปรบัฐำนะประเทศไทยขึน้จำกระดบัทีม่ี

ควำมก้ำวหน้ำปำนกลำง (Moderate Advancement) เป็นระดบัทีม่คีวำมก้ำวหน้ำอย่ำงส�ำคญั

(Significant Advancement) ซึง่เป็นระดับสงูสดุ

 ๓.๓ กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ

	 	 ในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศ	รฐับาลต้องเผชญิกบัปัญหาเฉพาะหน้าหลายเรือ่งทีส่่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประเทศ	 เร่ืองแรก คือ ควำมตกต�่ำของเศรษฐกิจ

โลกและรำคำสินค้ำในตลำดโลก	 เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกิจหลกัฟ้ืนตวัช้าทัง้เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา	 กลุม่ประเทศยโูรโซน	 และประเทศญีปุ่น่	 ประกอบกบั

การชะลอตวัของเศรษฐกจิจีน	และการหดตวัทางเศรษฐกจิของสหพนัธรฐัรสัเซยี	สหพนัธ์สาธารณรฐับราซลิ

และประเทศส�าคัญอื่น	 ๆ	 ซ่ึงท�าให้เศรษฐกิจโลกในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๘	 ชะลอตัวลงจากครึ่งหลัง

ของปี	 ๒๕๕๗	 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและราคาน�้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง

รวมทัง้ส่งผลให้การส่งออกของประเทศต่าง	ๆ	หดตวัรวมทัง้ของประเทศไทย	เรือ่งทีส่อง คอื ปัญหำภยัแล้ง 

สถานการณ์ภยัแล้งทีเ่กิดข้ึนจรงิ	ในปี	๒๕๕๘	มีความรนุแรงมากกว่าปีก่อน	ๆ	โดยปรมิาณน�า้ใน	๔	เขือ่นหลัก

ของลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	 (เขื่อนภูมิพล	 เขื่อนสิริกิติ์	 เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน	 และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

ในเดอืนเมษายน	ซ่ึงเป็นเดอืนก่อนทีจ่ะเริม่ฤดกูาลเพาะปลกูปี	๒๕๕๘	อยูท่ีร่ะดบั	๒,๐๒๙	ล้านลูกบาศก์เมตร

ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	 ๑.๑	 นอกจากนั้น	 ปริมาณน�้าฝนในช่วงเดือนเมษายนถึง

เดือนสิงหาคม	๒๕๕๘	 ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ	๒๕	 ซึ่งปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบ

ซ�้าเติมปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรซึ่งได้รับ

ความเดือดร้อนจากภาวะความตกต�่าของราคาสินค้าในตลาดโลกอยู่เดิม  

เรื่องที่สำม คือ เหตุกำรณ์ลอบวำงระเบิดบรเิวณสีแ่ยกรำชประสงค์ 

เมื่อวันที่๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ ท่ีท�าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

เสยีชวีติ	จ�านวน	๑๔	คน	และได้รบับาดเจบ็เป็นจ�านวนมาก	ส่งผลกระทบต่อ 

ภาคการท่องเที่ยวและความเช่ือมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อย 

ในประเทศของชาวต่างชาต	ิ ซึง่รฐับาลได้ด�าเนนิมาตรการต่าง	 ๆ	 เพือ่แก้ไข

และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเฉพาะหน้าดงักล่าว	ดงัน้ี

  ๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร 

ผูม้รีำยได้น้อย ผู้ประกอบกำร SMEs และเศรษฐกิจฐำนรำก 

	 	 	 (๑) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ

เกษตรกรผู ้มีรำยได้น้อย	 ได้แก่	 การจัดท�ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตร

เป็นรายพืชเศรษฐกิจ	 ๔	 สินค้า	 คือ	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 มันส�าปะหลัง 

ปาล ์มน�้ า มัน	 และอ ้อย	 การบริหารจัดการสินค ้าเกษตรส�าคัญ 

ในเชิงรุกในสินค้าข้าว	 ปาล์มน�้ามัน	 มันส�าปะหลัง	 ผลไม้	 และยางพารา	

การส่งเสรมิและพฒันาศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเกษตรชมุชน	 (Farm	Outlet) 

การช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าวโดยด�าเนนิโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(19)(18) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผูม้รีายได้น้อย	 

มาตรการสนบัสนนุสนิเช่ือ	การประกนัภยัข้าว	 และการบรหิารจดัการข้าว 

ในสต็อกของรัฐ	 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางเพื่อชดเชยรายได ้

ให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง	 การรักษาเสถียรภาพราคายาง	 และสนับสนุน

สนิเช่ือแก่เกษตรกรรายย่อย	 ผูป้ระกอบการและสถาบนัเกษตรกร	 รวมถึง 

มาตรการควบคุมผลผลิตยางพาราท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดกูารผลติปี	๒๕๕๗/๒๕๕๘	

นอกจากนี	้ยงัให้ความส�าคัญเเก่การพฒันาคณุภาพสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน	 

และการลดรายจ่าย/ลดต้นทนุการผลติ	โดยการช่วยเหลอืจดัหาเครือ่งจกัรกล 

การเกษตร	 การลดและการควบคุมค่าเช่านา	 ส่วนการช่วยเหลือด้านหนีส้นิ 

ได้แก่	 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	ปี	๒๕๕๔	โครงการพักช�าระหนี้เกษตรกร

รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหน้ีต�่ากว่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 

ศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร	 และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพ 

การด�าเนินงานของกองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	 รวมท้ัง 

มกีารจดัตลาดเกษตรกร/สนิค้าเกษตร	การจดัท่ีดนิท�ากนิให้เกษตรกร	และการฟ้ืนฟปูรบัปรุงคุณภาพดนิ

	 	 	 (๒) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อม (SMEs) โดยมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน	 เช่น	 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ของผูป้ระกอบกำร SMEs โดยศนูย์บ่มเพำะวสิำหกจิ	 ซึง่ในช่วงพฤษภาคม	๒๕๕๗-เมษายน	๒๕๕๘ 

ได้บ่มเพาะผูป้ระกอบการในระดบั	Start-up	รวม	๒๔๘	ธรุกิจ	รวมทัง้การอบรมและให้ความรูก้ารพฒันา 

และสร้างผู้ประกอบการซ่ึงมีผู้เข้าร่วม	 จ�านวน	๓,๘๙๕	 ราย	กำรพัฒนำตลำด รวมถึงพัฒนำสินค้ำ 

เพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพิม่	 เช่น	 (๑)	 โครงการเพิม่มลูค่าสนิค้า	OTOP	 “The	Giving	 Society”	 by	OTOP 

(๒)	การพฒันาและส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่	และสร้างตราสนิค้า	(Brand)	และ	(๓)	โครงการเตรยีมความพร้อม 

สูต่ลาดประชาคมอาเซยีน	 โดยน�าผู้ประกอบการบกุตลาด	 เช่น	จดังาน	Thailand	Week	รวม	๑๐	ครัง้ 

เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า	 “CAMBODIA	 IMPORT-EXPORT	&	OTOP”	 งาน	 “มหกรรมการค้าชายแดน 

จงัหวดัตาก”	มำตรกำรกำรเงนิกำรคลงัในระยะเร่งด่วน	เช่น	โครงการสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่	(Policy	Loan) 

กำรจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุในกจิกำร SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ผ่านกองทนุ

ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 ในวงเงิน	 ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	 ล้านบาท มำตรกำรสินเชื่อ 

เพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนรำยย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) 

โดยการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถ 

ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ	 การจัดงานมหกรรมแบงก์รัฐ

เพื่อประชำชนเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการ 

รายย่อยสถาบันการเงินของรัฐและผู้ประกอบการสินเชื่อ	 Nano-Finance 

ในการให ้บริการผลิตภัณฑ ์ทางการเงิน	 ส ่ง เสริมวินัยทางการเงิน 

และการให้ความรู ้ทางการเงิน	 กำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ส�ำหรับ SMEs รวมทั้งกำรส่งเสริมและวำงรำกฐำนภำคเศรษฐกิจดิจิทัล 

กำรพฒันำผู้ประกอบกำร
สำขำเป้ำหมำยเพ่ือให้พร้อมรบั

กำรเปิดเสร	ีAEC



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(21)(20) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ได้แก่	กจิกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่	SMEs	(IT	for	SMEs)	กำรพฒันำผูป้ระกอบกำรสำขำเป้ำหมำย

เพือ่ให้พร้อมรบักำรเปิดเสร ีAEC ด�าเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ	SMEs	ในด้านการบรหิารธุรกจิ

อตุสาหกรรมเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและมศัีกยภาพในการขยายตลาดเสรจ็สิน้แล้ว	จ�านวน	๓,๕๘๘	คน

	 	 	 (๓) กำรประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยำยน

และตุลำคม ๒๕๕๘ ได้แก่ 

	 	 	 	 (๓.๑) มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ของประชำชนผู้มีรำยได้น้อย 

และมำตรกำรกระตุน้กำรลงทนุขนำดเลก็ของรฐับำลทัว่ประเทศ	(มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๑	กนัยายน 

๒๕๕๘)	วงเงนิ	๑๓๖,๒๗๕	ล้านบาท	ประกอบด้วย	๓	มาตรการย่อย	ได้แก่	(๑)	มำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ 

ระดบัหมูบ้่ำน	วงเงิน	๖๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยให้ธนาคารออมสนิและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	ปล่อยสนิเชือ่วงเงนิไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	ล้านบาท	ให้แก่กองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืง

ทีไ่ด้รับการจดัชัน้เป็นกองทนุระดบั	A	และ	B	กองทนุละไม่เกนิ	๑	 ล้านบาท	 (ต้องท�าสัญญาภายในวันที	่

๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘)	ณ	 วันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ธนาคารออมสินและ	 ธ.ก.ส.	 ได้อนุมัติสินเชื่อ

ให้กองทนุหมูบ้่านแล้ว	๔๐,๕๐๓	ล้านบาท	(๓๙,๙๙๑	แห่ง)	(๒)	มำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยูร่ะดบัต�ำบล

(ต�ำบลละ ๕ ล้ำนบำท)	โดยจดัสรรเงนิงบประมาณให้แก่	๗,๒๕๕	ต�าบลทัว่ประเทศ	วงเงนิ	๓๖,๒๗๕	ล้านบาท

ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 และวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบ

ให้จัดสรรงบประมาณเพิม่เตมิอกีจ�านวน	๑,๖๓๙	ล้านบาท	และ	๑,๘๓๐	ล้านบาท	ตามล�าดบั	รวมเป็น

กรอบวงเงิน ๓๙,๗๔๓.๘ ล้ำนบำท	 ซึ่งต้องใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๓๑	 มกราคม	๒๕๕๙

โดย	ณ	วนัที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๕๘	มโีครงการทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรองโครงการ

ในระดบัจงัหวดั	 และจงัหวดัได้จัดส่งให้ส�านกัจดัท�างบประมาณเขตพืน้ที	่ ๑-๑๘	พจิารณาแล้ว	 มจี�านวน	

๑๑๔,๕๗๓	 โครงการ	 ภายในวงเงนิงบประมาณ	๓๖,๒๗๕	 ล้านบาท	 และได้รบัอนมุตัจิากส�านกัจดัท�า

งบประมาณเขตพ้ืนที	่๑-๑๘	แล้ว	มจี�านวน	๗,๐๕๐	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	๒,๕๗๒.๙๔๒๗	ล้านบาท

ทั้งนี้	 อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการจากส�านักงบประมาณ	 ซ่ึงมีโครงการเป็นจ�านวนมาก

คาดว่าเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๕๘	จะเบกิจ่ายงบประมาณได้ประมาณร้อยละ	๑๐	 เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๘

เบกิจ่ายสะสมได้ร้อยละ	๕๐	เดอืนมกราคม	๒๕๕๙	เบกิจ่ายสะสมได้ร้อยละ	๑๐๐	และ	(๓)	มำตรกำรกระตุน้

กำรลงทนุขนำดเลก็ของรัฐบำลทัว่ประเทศ	วงเงนิรวม	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	เพือ่กระตุน้ให้เกิดการจ้างงาน

และส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด	 โดยก�าหนดให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ภายในวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	โดยคณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วันที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๘	อนมุตัใิห้ส่วนราชการ	

รัฐวสิาหกจิ	และหน่วยงานอืน่	ด�าเนินการตามมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ

ในวงเงิน	 ๑๙,๒๖๗.๕	 ล้านบาท	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาลทั่วประเทศ	 เช่น	 การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 อาคาร	 ระบบสาธารณูปการ

และการบรหิารจดัการน�า้	รวมทัง้การลงทนุเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

	 	 	 	 (๓.๒) มำตรกำรกำรเงินกำรคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน	(มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่๘	กนัยายน	๒๕๕๘)	ได้แก่

(๑) โครงกำรสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนให้กับผูป้ระกอบกจิกำร SMEs โดยให้ธนาคาร

ออมสนิให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่	 (อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๐.๑	 ต่อปี)	 แก่ธนาคารพาณชิย์และสถาบนัการเงนิ

เฉพาะกจิทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	 เพือ่น�าไปช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบกจิการ	 SMEs	 ด้วยการปล่อยสนิเชือ่ใหม่

ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๔	 ต่อปี	 ระยะเวลาให้สนิเชือ่ไม่เกนิ	๗	 ปี	 (ไม่ครอบคลมุการกูเ้พือ่ช�าระหนีเ้ดมิ)	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(21)(20) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

วงเงนิโครงการรวม	๑๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ปัจจบุนัธนาคารออมสินอนมุตัิ 

สนิเช่ือแล้ว	จ�านวน	๗,๔๑๘	ล้านบาท	ให้แก่	SMEs	จ�านวน	๑,๗๔๓	ราย 

(๒)	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรค�้ำประกันสินเชื่อโครงกำร 

ค�ำ้ประกนัสนิเชือ่ผูป้ระกอบกำร SMEs ตำมนโยบำยรฐับำล (Portfolio 

Guarantee Scheme: PGS) ระยะที่ ๕ ก�าหนดวงเงนิค�า้ประกนั 

๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	ปัจจบุนับรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม

(บ.ส.ย.)	มกีารค�า้ประกนัสนิเชือ่แล้ว	จ�านวน	๒,๒๕๖	ล้านบาท	ให้เเก่	SMEs	

จ�านวน	๔๐๑	 ราย	 (๓)	มำตรกำรสนับสนุน SMEs ผ่ำนกำรร่วมลงทุน

โดยธนาคารออมสนิร่วมกับธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	และธนาคาร

กรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	รวม	๖,๐๐๐	ล้านบาท 

เพือ่ร่วมลงทนุในส่วนของทนุกบั	SMEs	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	SMEs	ระยะเริม่ต้น	(Start-up)	ทีม่ศีกัยภาพสูงหรือ

มโีอกาสในการเตบิโต	หรอือยูใ่นกลุม่ธุรกจิทีมี่ประโยชน์เเก่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ	หรอืเป็น	Supplier 

ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากน้ี	 สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถให้	 SMEs	 กู้เงินเพิ่มเติมจากส่วนที่สถาบันการเงิน 

เข้าไปร่วมลงทนุได้	(๔)	มำตรกำรลดอตัรำภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัผู้ประกอบกำร SMEs	ทีม่กี�าไรสทุธ ิ

ตัง้แต่	๓๐๐,๐๐๑	บาท	ขึน้ไปจากร้อยละ	๑๕-๒๐	ของก�าไรสทุธิเป็นร้อยละ	๑๐	เป็นระยะเวลา	๒	ปี	และ 

(๕) มำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (New Start-up) โดยการยกเว้นภาษเีงนิได้

นติบิคุคลเป็นเวลา	๕	 รอบระยะเวลาบญัชสี�าหรบัผูป้ระกอบการ	 SMEs	ทีป่ระกอบกจิการทีจ่ดทะเบียน

ระหว่างวนัที	่๑	ตลุาคมถึง	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙	

	 	 	 	 (๓.๓) มำตรกำรกำรเงินกำรคลัง เพื่ อกำรกระตุ ้น เศรษฐกิจ 

ภำคอสงัหำริมทรัพย์ (มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี	๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๘)	โดยการผ่อนปรนหลกัเกณฑ์เงือ่นไข 

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดควบคู่ไปกับการลดค่าธรรมเนียมส�าหรับการจดทะเบียนสิทธิ

และนติิกรรม	โดยการลดค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนการโอนและค่าจดทะเบยีนการจ�านองอสงัหารมิทรพัย์

และห้องชดุจากเดมิร้อยละ	๒	ของราคาประเมินทนุทรพัย์ในกรณกีารโอน	และร้อยละ	๑	ของมลูค่าทีจ่�านอง

แต่ไม่เกนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ในกรณจี�านองเหลอืร้อยละ	๐.๐๑	เป็นเวลา	๖	เดอืน

  ๓.๓.๒ กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง	 มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	 ได้แก่	กำรด�ำเนนิกำร

ช่วยเหลอืพืน้ท่ีประสบปัญหำฝนทิง้ช่วง	ปี	๒๕๕๘	รฐับาลได้ประกาศให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลกูข้าว

นาปีในพืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาและให้ผูใ้ช้น�า้ทกุภาคส่วนใช้น�า้อย่างประหยดั	เพือ่ลดความเสีย่งของเกษตรกร

ในการลงทุนเพาะปลูกข้าวนาปี	 ปีเพาะปลูก	 ๒๕๕๘/๒๕๕๙	 ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายได้

โดยมีมาตรการและการช่วยเหลือ	ได้แก่	(๑)	มาตรการรองรับการลดการระบายน�้า	คือ	ประตูระบายน�้า

ที่รับน�า้จากแม่น�า้ปิง	แม่น�า้น่าน	และแม่น�า้เจ้าพระยา	จะเปิดรับน�า้ไปใช้ส�าหรบัการอปุโภค-บรโิภคเป็นครัง้คราว	

ล�าน�า้หรอืคลองส่งน�า้ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องรบัน�า้เข้าเพือ่รักษาเสถยีรภาพของตลิง่น�า้ให้รบัน�า้ในเกณฑ์ต�า่สดุ

ทั้งนี้	 หากพื้นที่ใดมีความจ�าเป็นจะต้องสูบน�้าเพื่อใช้ส�าหรับการอุปโภค-บริโภค	 และช่วยเหลือไม้ผล

ให้ท�าหนังสือถึงโครงการชลประทานในพื้นที่เพื่อขอสูบน�้าเป็นครั้งคราว	 (๒)	 การบริหารจัดการน�้า

เพือ่การเกษตรได้ช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกู	 จ�านวน	๑.๑๘๓	 ล้านไร่	 ส่วนการช่วยเหลอืพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา

เฉพาะจดุด�าเนินการโดยการสบูน�า้จากแหล่งน�า้อืน่	 (บ่อน�า้เอกชนและสระเก็บน�า้พระรามเก้า)	 ช่วยเหลอื



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(23)(22) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

พื้นที่บริเวณปลายคลองส่งน�้าที่ข ้าวอยู ่ในช่วงก�าลังตั้งท้องออกรวง 

(๓)	 การช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกร 

แผนการจ้างแรงงาน	๘,๐๑๙	คน	 วงเงนิ	 ๑๐๖.๖๒	 ล้านบาท	นอกจากนี ้

ได้มีการเตรียมแหล่งกักเก็บน�้าไว ้ใช ้ในฤดูแล ้งป ี	 ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

จ�าแนกเป็น	 การขุดลอกแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าเก็บกัก	 ในจังหวัด

นครสวรรค์	อ่างทอง	สงิห์บรุ	ีและชยันาท	จ�านวน	๘	แห่ง	ขดุสระน�า้ในไร่นา 

นอกเขตชลประทานในพื้นท่ีลุ ่มน�้าเจ้าพระยา	 จ�านวน	 ๗,๑๓๓	 บ่อ 

พัฒนาแหล่งน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้	๓๗	แห่ง	กำรพฒันำแหล่งน�ำ้บำดำล

เพือ่บรรเทำปัญหำภยัแล้ง รฐับาลได้จดัสรรงบประมาณกว่า	๑,๕๐๐	ล้านบาท	ส�าหรบัด�าเนนิโครงการพฒันา

แหล่งน�า้บาดาล	๒,๗๖๕	 แห่ง	 เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภค	สนบัสนนุน�า้ดืม่สะอาด 

ให้เเก่โรงเรยีนทัว่ประเทศ	 เพือ่เป็นแหล่งน�า้ในภาคการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 และเพื่อสนับสนุน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารโิดยได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	๒,๖๖๒	แห่ง	 คดิเป็นเฉลีย่ร้อยละ	๙๖ 

และกำรเตรียมควำมช่วยเหลือเกษตรกรฤดูเพำะปลูกฤดูแล้ง	 ปี	 ๒๕๕๘/๒๕๕๙	 รัฐบาลได้แจ้งให้

เกษตรกรได้รับทราบสถานการณ์น�า้โดยเฉพาะในลุม่น�า้เจ้าพระยา	คาดว่า	ณ	วนัที	่๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘ 

จะมนี�า้ต้นทนุของอ่างเก็บน�า้	๔	แห่ง	คอื	ภมูพิล	สริกิิติ	์แควน้อยบ�ารงุแดน	และป่าสกัชลสทิธิ	์เพยีงประมาณ	

๓,๖๗๗	 ล้านลกูบาศก์เมตร	 ไม่สามารถสนบัสนนุน�า้เพือ่การเกษตรได้	 ทัง้นี	้ รฐับาลได้เตรยีมมาตรการ 

ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี	 ๒๕๕๘/๒๕๕๙	 ให้มีรายได้เพียงพอ 

เเก่การด�ารงชพี	 และลดรายจ่ายในครวัเรือนสามารถพึง่พาตนเองได้	 รวมทัง้บรหิารจดัการน�า้เป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธิภาพและลดผลกระทบจากภัยแล้งท่ีเกิดแก่เกษตรกร

  ๓.๓.๓ กำรแก้ไขปัญหำเหตุกำรณ์วำงระเบิดที่แยกรำชประสงค์ รัฐบาลได้เร่ง

ให้ความช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนแก่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีไ่ด้รบัผลกระทบจากกรณรีะเบิด

บรเิวณแยกราชประสงค์เมือ่วันที	่ ๑๗	 สงิหาคม	๒๕๕๘	 โดยทนัท	ี โดยกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

ได้ด�าเนินการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเท่ียวต่างชาติทุกคนจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต	ิ จ�านวน	๑๒๙	คน	 รวมถงึยงัได้รบัความร่วมมอืจากภาคเอกชนด้านท่องเทีย่วร่วมสมทบเงนิ

เพือ่มอบแก่ญาติของนกัท่องเทีย่วทีส่ญูเสยีชวีติด้วย	 และจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการและตดิตามสถานการณ์

ในยามฉุกเฉิน	 รวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้บาดเจ็บและญาติในการจัดหาที่พัก

รถรับ-ส่ง	และการประสานสายการบนิเพือ่เดนิทางกลบัประเทศ	ซึง่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมั่น

การท่องเที่ยวของประเทศ	

 ๓.๔ กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว

	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินการวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของ

เศรษฐกจิและสงัคมไทยให้มเีสถียรภาพและยัง่ยนืในระยะยาว	โดยยดึหลกัการปรบัปรงุและปรบัโครงสร้าง

ปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจสิตกิส์	การพัฒนาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	รวมทัง้การปรับปรงุกฎ	ระเบยีบ	

และการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	และรับผดิชอบ	โดยมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญั	ดงันี้

  ๓.๔.๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั	และวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว	รวมทัง้สร้างความเชือ่มโยงให้ประเทศไทย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(23)(22) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค	 การด�าเนินงานที่ส�าคัญของรัฐบาล	 ประกอบด้วย 

(๑) กำรเร่งรดัตดิตำมกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำทีอ่ยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำงเพือ่ให้สำมำรถ

เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนได้ตำมเป้ำหมำย	 ได้แก่	 สายสีม่วง	 ช่วงบางซื่อ- 

บางใหญ่	ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการตดิตัง้ระบบเดนิรถและทยอยรบัมอบรถไฟฟ้า	

จ�านวน	๓	ขบวนแรกในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	คาดว่าจะสามารถทดลองเส้นทาง 

ได้ในภายในปลายปี	 ๒๕๕๙	 สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-บางแค 

และบางซ่ือ-ท่าพระ	สายสเีขยีวส่วนต่อขยาย	ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต	และช่วงแบริง่-สมุทรปราการ	

และสายสแีดง	ช่วงบางซือ่-รงัสติ	เพือ่ให้สามารถเปิดให้บรกิารได้ภายในปี	๒๕๖๒	(๒)	กำรเร่งรดักำรจัดหำ

รถโดยสำรใช้เช้ือเพลงิก๊ำซธรรมชำต ิ(Natural Gas Vehicles: NGV) โดยจะทยอยส่งมอบรถจนครบ

จ�านวน	๔๘๙	คนั	ภายในต้นปี	๒๕๕๙	 (๓) กำรเร่งรดักำรพฒันำโครงข่ำยทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง 

จ�านวน	๓	 โครงการ	 ได้แก่	สายพทัยา-มาบตาพดุ	สายบางปะอนิ-นครราชสีมา	และสายบางใหญ่-กาญจนบรีุ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา	 นอกจากนี้	 อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการให้เอกชน 

ด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาตามมติคณะรัฐมนตรี	 (๔) กำรเร่งรัดกำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ 

กำรขนส่งทำงน�ำ้และทำงอำกำศ	ได้แก่	การจดังานมหกรรมเรอืส�าราญและมารน่ีาระหว่างเดอืนมกราคม-

กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	การพัฒนาท่าเทียบเรอืชายฝ่ัง	(ท่าเทยีบเรอื	A)	และการพฒันาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้า 

ทางรถไฟทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	ซึง่คาดว่าจะเริม่ประกวดราคาภายในปี	๒๕๕๘	และการจดัท�าแผนปฏิบตักิาร 

เพือ่พฒันาท่าอากาศยานอูต่ะเภาเป็นท่าอากาศยานสากลเชงิพาณชิย์แห่งที	่๓	 เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรี

พิจารณาในปี	 ๒๕๕๘	 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่	 ๒	 ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การประกวดราคาและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	 ๒๕๖๒	 (๕)	กำรเร่งรัดกำรพัฒนำระบบรถไฟ  

รฐับำลได้ให้ควำมเหน็ชอบโครงกำรรถไฟทำงคู ่ช่วงชมุทำงถนนจริะ และเร่งรดักำรก่อสร้ำงโครงกำร 

ก่อสร้ำงทำงคู่ในช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย ซึ่งเป็นการ 

ก่อสร้างทางคูภ่ายใต้แผนการก่อสร้างรถไฟทางคู	่ระยะเร่งด่วน	๖	เส้นทาง 

ที่ เหลืออยู ่ ระหว ่ าง เต รียมการน� า เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ตามขั้นตอน	 นอกจากน้ี	 ยังได้มีการศึกษาและออกแบบรายละเอียด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างทางคู ่ในระยะต่อไปอีกจ�านวน 

๘	 เส้นทาง	 (๖) กำรพฒันำระบบรำงเพือ่เชือ่มโยงไทยกบัประเทศอืน่ ๆ 

ในภูมิภำค ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน 

แหล่งเงินทุน	 และการบริหารต่าง	 ๆกับรัฐบาลของประเทศท่ีสนใจ 

ประกอบด้วย

   กำรพัฒนำโครงข ่ำยรถไฟร ่วมกับรัฐบำลสำธำรณรัฐ 

ประชำชนจีน ปัจจุบันฝ่ายจีนได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ก่อสร้างรถไฟทางคู่	 ขนาดทางมาตรฐานเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย 

และแก่งคอย-มาบตาพุด	 ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ	 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร ์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 

พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนคมนำคมขนส่งเพือ่

กำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลำงของภูมิภำค



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(25)(24) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๕	 แล้วเสร็จ	 และฝ่ายไทย	 (กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะสามารถน�าเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในปี	๒๕๕๙

   กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟร่วมกบัรฐับำลญีปุ่น่	ปัจจุบันรฐับาลญีปุ่่นอยูร่ะหว่าง

ศกึษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเรว็สงู	เส้นทางกรงุเทพฯ-เชยีงใหม่	การศึกษาแนวทางการพฒันา

เส้นทางรถไฟแนวเศรษฐกจิด้านใต้	เส้นทางกาญจนบุร-ีกรงุเทพฯ-แหลมฉบงั	เส้นทางกรงุเทพฯ-อรัญประเทศ	

และเส้นทางรถไฟแนวเศรษฐกจิด้านตะวนัออก-ตะวนัตก	 เส้นทางแม่สอด-มกุดาหาร	 รวมทัง้การศึกษา

แนวทางปรบัปรุงเส้นทางรถไฟเดมิ	(ขนาดทาง	๑	เมตร)	ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยรีะบบการให้บรกิาร

ขนส่งสนิค้าทางรางด้วย	ซ่ึงคาดว่าจะเกิดความชัดเจนของกรอบความร่วมมือภายในปี	๒๕๕๙	

	 	 	 นอกจากนั้น	 รัฐบาลได้ด�าเนินการในเรื่อง 

กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุน 

ให้ประชาชนมกีารใช้จกัรยานเพือ่เป็นการออกก�าลงักาย	การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

และเป็นทางเลอืกในการเดินทางด้วยจกัรยานเพิม่ขึน้	ซึง่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	 

สามารถใช้งานได้	๕๖๖.๑๒	กโิลเมตร	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	๗๑๕.๓๙	

กิโลเมตร	 และจะพัฒนาเพ่ิมในอนาคตระยะทาง	 ๑,๐๗๑.๑	 กิโลเมตร	 

รวมทัง้ได้พจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่รองรบัการสญัจรด้วยจกัรยาน 

ให้เป็นการเดินทางทีส่ะดวก	ปลอดภยั	มกีฎระเบยีบท่ีชดัเจนด้วย	

  ๓.๔.๒ กำรพฒันำพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษตำมแนวชำยแดน	มคีวามคืบหน้าในหลายด้าน

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	 (กนพ.)	 ได้ให้ความเหน็ชอบกำรก�ำหนดขอบเขต 

พืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	 แบ่งเป็น	 ระยะที ่ ๑ และ ๒ รวม ๑๐ พืน้ที	่ ระยะแรก	 ใน	๕	พืน้ที่

ในจังหวัดตาก	 สระแก้ว	 มุกดาหาร	 ตราด	 และสงขลา	 และระยะที่	 ๒	 อีก	 ๕	 พื้นที่	 ในพื้นที่จังหวัด

หนองคาย	นราธวิาส	 เชยีงราย	นครพนม	และกาญจนบรุ	ีพร้อมทัง้ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ	 ได้แก่	 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขต

พฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ก�าหนดสทิธปิระโยชน์ส�าหรบักจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพิเศษ	แบ่งเป็น	๒	กรณี	คอื	กรณีท่ัวไปและกรณกีจิการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตรำด ตำก มุกดำหำร สงขลำ 

และสระแก้ว	 ซ่ึงเอกชนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว	 กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ตั้งอยู่ 

ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจะได้รบัสทิธิประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

เพ่ิมจากพ้ืนท่ีอืน่อกี	๓	ปี	และกรณเีป็นกิจการเป้าหมายทีค่ณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�าหนด	 และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได ้

รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น	 โดยยกเว ้นภาษีเงินได ้นิติบุคคลเป็นเวลา	

๘	 ปี	 ทั้งนี้	 ในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ระยะที่	 ๒	 (จังหวัด

กาญจนบุรี	 เชียงราย	 นครพนม	 นราธิวาส	 และหนองคาย)	 อยู่ระหว่าง

การก�าหนดประเภทกิจการเป้าหมาย	 และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 

ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม (SMEs) เพือ่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิการลงทุนส�าหรบัผูป้ระกอบการ 

SMEs	ทีต่ัง้ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ	นอกจากนี	้กรมสรรพากรได้ออกมาตรการ 

ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ ๒๐ เหลือร้อยละ ๑๐ 

ปรบัลดอตัรำภำษีเงนิได้นิตบุิคคล
จำกร้อยละ	๒๐	เหลอื	ร้อยละ	๑๐

เป็นระยะเวลำ	๑๐	รอบระยะเวลำบัญชี	
เพือ่ส่งเสรมิกำรลงทุนเเละจดัตัง้ศนูย์บรกิำร

เบ็ดเสรจ็ด้ำนกำรลงทุน	(OSS)
ในพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะแรกท้ัง	๕	แห่ง	(จงัหวดัตำก	มุกดำหำร	
สระแก้ว	ตรำด	และสงขลำ)



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(25)(24) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

เป็นระยะเวลา	๑๐	 รอบระยะเวลาบญัช	ี ส�าหรบักิจการทัว่ไปทีไ่ม่อยูใ่นข่ายได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุและมผีลใช้บงัคับตัง้แต่วนัที	่๑๐	กนัยายน	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	

รวมถึงมกีำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำรเบด็เสรจ็ด้ำนกำรลงทนุ (OSS)	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก

ทัง้	๕	แห่ง	(จงัหวดัตาก	มกุดาหาร	สระแก้ว	ตราด	และสงขลา)	

	 	 	 นอกจากนี้	 ได้มีกำรจัดระบบแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท�ำงำนในลักษณะ

ไป-กลับ หรอืตำมฤดกูำล	โดยกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ	เรือ่ง	กำรยกเว้นข้อห้ำมมใิห้คนต่ำงด้ำว

เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะส�ำหรับคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำว และกัมพูชำ

และแก้ไขควำมตกลงว่ำด้วยกำรข้ำมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งขณะนี้

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการลงนามกับอีก

๒	ประเทศ	คอื	สาธารณรฐัเเห่งสหภาพเมยีนมาและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ในขณะเดยีวกนั

ได้ออกประกาศส�านกันายกรฐัมนตรเีพือ่ก�ำหนดท้องที ่สญัชำต ิประเภท หรอืลกัษณะงำน ช่วงระยะเวลำ

หรือฤดูกำล หรือเงื่อนไขที่คนต่ำงด้ำวอำจขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติ

กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว	 รวมถึงจัดท�าคู่มือการออกใบอนุญาตท�างานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างาน

ในลกัษณะไป-กลบัหรอืตามฤดกูาลให้แล้วเสร็จภายใน	๑	วนั	รวมทัง้จัดตัง้ศนูย์บรกิำรเบด็เสรจ็ด้ำนแรงงำน

ซึง่ได้เตรยีมให้บรกิารแล้ว	ได้แก่	(๑)	จงัหวัดตาก	ณ	ทีท่�าการเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตากและโรงพยาบาล

แม่สอด	(๒)	จงัหวดัมกุดาหาร	ณ	ศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร	(๓)	จงัหวดัสระแก้ว	ณ	อาคารกองอ�านวยการ

ตลาดโรงเกลอื	และอาคารส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง	(๔)	จงัหวดัตราด	ณ	ศนูย์ราชการชายแดนบ้านหาดเลก็	

และ	(๕)	จงัหวดัสงขลา	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอหาดใหญ่

	 	 	 ในด้านกำรจดัหำทีดิ่นและบริหำรจดักำร ได้มกีารออกประกาศเพกิถอนพืน้ที่

ป่าเสือ่มโทรมและพืน้ทีท่ีห่น่วยงานราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์	 เพือ่น�ามาจดัสรรใช้ประโยชน์ในการพฒันา

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	 มกุดาหาร	 สระแก้ว	 ตราด	 และหนองคาย	 โดยให้พืน้ท่ีดงักล่าวตกเป็น

ที่ราชพัสดุ	 นอกจากนี้	 ยังเห็นชอบการจัดสรรที่ดินที่มีการถอนสภาพให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์

และให้เอกชนและการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	 สระแก้ว	

มุกดาหาร	 ตราด	 สงขลา	 และหนองคาย	 รวมถึงเห็นชอบระยะเวลาการเช่า	 หลักเกณฑ์	 และเงื่อนไข

การให้เช่าท่ีดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมธนารักษ์	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง

การอัตราค่าเช่าให้มีความน่าสนใจส�าหรับภาคเอกชน	

	 	 	 ในด้านโครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกรในกำรสนับสนุนเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษ	 รัฐบาลได้จัดท�าแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี	 ๒๕๕๗-๒๕๖๕	 รองรับ

พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก	 จ�านวน	 ๖	 พื้นที่	 (๗	 ด่าน)	 ได้แก่	 จังหวัดตาก	 สระแก้ว

ตราด	 มุกดาหาร	 สงขลา	 (สะเดาและปาดังเบซาร์)	 และหนองคาย	 โดยในระยะเร่งด่วน	 ปี	 ๒๕๕๘

มจี�านวน	๕๒	โครงการ	วงเงิน	๒,๖๔๒.๘๘๐	ล้านบาท	และด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงแม่สอด	

พร้อมสะพานข้ามแม่น�า้เมย	แห่งท่ี	๒	วงเงินรวม	๓,๙๐๐	ล้านบาท	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง	

คาดว่าจะแล้วเสรจ็เดอืนกันยายน	๒๕๖๐	ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๑๒	ตาก-แม่สอด	ตอน	๓

อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดอืนสิงหาคม	๒๕๖๐		



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(27)(26) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  ๓.๔.๓ ก ำ รพัฒนำ เขต เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษทวำย 

เป็นโครงการท่ีสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้ประเทศไทยภายใต้การเชือ่มโยง 

ระหว่างกนัในอาเซยีน	 สร้างโอกาสในการขยายฐานอุตสาหกรรมเชือ่มโยง 

กบัพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก	และเปิดพืน้ท่ีพฒันาภาคตะวนัตก 

ของประเทศ	 โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 กำรแต่งต้ัง 

คณะกรรมกำรร่วมระดบัสงู	(Joint	High-level	Committee:	JHC)	และ

คณะกรรมการประสานงานร่วม	(Joint	Coordinating	Committee:	JCC) 

ในเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งคณะกรรมการร่วมระดับสูงได้เห็นชอบในหลักการของ 

แผนแม่บทกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำยในระยะสมบูรณ์ (Conceptual	 Master	 plan	 

for	 DSEZ	 Full	 Phase	 Development)	 และเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงิน 

ในการท�าธุรกรรมการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมา กำรลงนำมในสัญญำสัมปทำน 

โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำยระยะแรก	 ระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษทวายกับกลุ่มธุรกิจไทย	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 จ�ากัด	 (มหาชน) 

บรษัิท	สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบรษิทั	แอลเอ็นจ	ีพลสั	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากัด	

นอกจากนัน้ รัฐบำลได้มีควำมร่วมมอืไตรภำครีะหว่ำงเมยีนมำ-ไทย-ญีปุ่น่ ซึง่ได้มกีำรลงนำมในบนัทึก

แสดงเจตจ�ำนงสำมฝ่ำยไทย-เมยีนมำ-ญีปุ่น่	เกีย่วกบัความร่วมมอืในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย

โดยประเทศญีปุ่น่จะเข้าร่วมการพฒันาโครงการทวายในระยะสมบรูณ์	 และให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิ

และพร้อมเข้าร่วมลงทนุในนิตบิคุคลเฉพาะกจิ	(Special	Purpose	Vehicle:	SPV)

  ๓.๔.๔ กำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม รัฐบาลได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญที่จะต้องยกระดับของระบบเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบนโยบำยเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า 

ของอุตสาหกรรม	 เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ	 ด้วยมาตรการและ 

สทิธปิระโยชน์พเิศษเพือ่ดงึดดูการลงทุนทัง้จากนกัลงทนุรายเดมิและรายใหม่ทีม่ศีกัยภาพ

และสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต	 อีกทั้งยังเป็นการ 

สนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค	 ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงมีกำรก�ำหนดคลัสเตอร์เป้ำหมำยในแต่ละ

พื้นท่ีรวม ๖ คลัสเตอร์	 ใน	 ๒	 รูปแบบ	 คือ	 (๑)	 ซุปเปอร์คลัสเตอร์	 (Super	 Cluster) 

ซึง่เป็นคลสัเตอร์ส�าหรับกจิการท่ีใช้เทคโนโลยชีัน้สงูและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต	ประกอบด้วย	คลสัเตอร์

ยานยนต์และชิน้ส่วน	คลสัเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนกิส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม	คลสัเตอร์ปิโตรเคมี

และเคมภีณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 และคลสัเตอร์ดจิทิลั	 และ	 (๒)	 คลสัเตอร์เป้าหมายอืน่	 ๆ	 ได้แก่	

คลสัเตอร์เกษตรแปรรปู	 คลสัเตอร์สิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม	 ทัง้นี	้ ได้ก�าหนดสทิธปิระโยชน์พเิศษส�ำหรับ

นโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร์ เช่น	 การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล	๓-๘	 ปี 

หรือสงูสดุ	๑๕	ปี	ส�าหรับทีเ่ป็นกจิการเพ่ืออนาคตท่ีมคีวามส�าคญัสงู	และลดหย่อนร้อยละ	๕๐	เพิม่เตมิอกี 

๕	ปี	 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�า 

ระดับนานาชาติท่ีท�างานในพื้นท่ีท่ีก�าหนดการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร	 (Permanent	 Residence) 

พฒันำเขตเศรษฐกิจพเิศษ
ในรปูแบบคลสัเตอร์โดย

ก�ำหนดคลสัเตอร์เป้ำหมำย
ใน	๒	รปูแบบ	คอื	ซุปเปอร์

คลสัเตอร์ท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงู
เเละคลสัเตอรเป้ำหมำยอืน่	ๆ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(27)(26) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ส�าหรบัผูเ้ช่ียวชาญช้ันน�าระดบันานาชาตแิละการอนญุาตให้ต่างชาตถิอืกรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการ 

ท่ีได้รับการส่งเสริมได้	 นอกจากนี้	 ยังได้ให้ความส�าคัญแก่กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร ์

เช่น	กจิการฐานความรู	้ กจิการโลจสิติกส์	 รวมทัง้การพฒันาปัจจยัสนับสนนุอืน่	ๆ	 เพือ่รองรบัการพฒันา

คลสัเตอร์เป้าหมายดงักล่าว	 เช่น	 การพฒันาทรพัยากรมนษุย์/แรงงาน	การส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลย ี

และนวตักรรม	การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการปรบัปรงุผังเมอืง	ส่วนกลไกกำรขบัเคลือ่นนโยบำย 

ดังกล่าว	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม 

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคล่ือนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 

ให้เป็นรูปธรรม	 และท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณสการและประสานงานการพัฒนาในทุก	 ๆ	 ด้าน 

ของแต่ละคลัสเตอร์	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ก�าหนดไว ้

ได้อย่างมปีระสิทธผิลและประสทิธภิาพ

  ๓.๔.๕ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล	 รัฐบาลได้ก�าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

เป็นแนวนโยบายหน่ึงที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยในช่วง	 ๑	 ปี 

ท่ีผ่านมา	 รัฐบาลได้ด�าเนินการในหลายด้าน	 อาทิ	 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อให้มีกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ดิจิทัลไปจนกว่าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 จะมีผลใช้บังคับและพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 

เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิิทลั	 โดยแบ่งเป็น	๓	กลุม่	 ได้แก่	 กลุม่กฎหมายส่งเสรมิ 

และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 กลุ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล	 และกลุ่มกฎหมายด้านความม่ันคง	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณา

ทบทวนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีการวมทั้งรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างแผนพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม	 เพื่อทดแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ	 ๕	 ด้าน	 ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านกายภาพ	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านมาตรฐาน	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการบรกิาร	

การส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	 และการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสังคม	 ตลอดจน 

ส่งเสริมภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	 เช่น 

เพิม่ศกัยภาพศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	ประกาศหลกัเกณฑ์การอนญุาตการใช้ช่องสญัญาณดาวเทยีมต่างชาติ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์	 สร้างความเช่ือม่ันในการใช้เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล	 ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

จดัตัง้ศนูย์กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	 (ICT	 Law	Center)	 พฒันาช่องทางการเข้าถงึ

ข้อมลูและบรกิารภาครฐั	(Government	Access	Channel)	

ส่งเสรมิภำรกิจด้ำนดจิิทัล
เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถ

เเละศักยภำพในกำรเเข่งขันของประเทศ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(29)(28) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  ๓.๔.๖ กำรพฒันำคลสัเตอร์ท่องเทีย่ว รฐับาลได้ให้ความส�าคญั 

แก่การสร้างรายได้ของประเทศจากภาคการท่องเทีย่ว	 โดยมุง่เน้นการการพฒันา 

เชงิพ้ืนที	่ทัง้กลุม่ธรรมชาต	ิประวตัศิาสตร์ศิลปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และ

สขุภาพ	มุง่สูเ่ป้าหมายการเตบิโตอย่างมคุีณภาพและยัง่ยนื	ครอบคลมุการพัฒนา 

สินค้าและบริการ	 การบริหารจัดการ	 และการปฏิรูปตลาดเพื่อวางรากฐาน 

การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคณุภาพ

อย่างมดีลุภาพและยัง่ยนื	 โดยในระยะเร่งด่วนได้ก�าหนดเขตพฒันาการท่องเทีย่ว 

รวมถงึจดัท�าแผนปฏบิตักิารพฒันาการท่องเทีย่วประจ�าเขตพฒันาการท่องเท่ียว 

ทั้ง	 ๘	 คลัสเตอร์	 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทุกระดับ 

ให้มีความเชือ่มโยงกนั

  ๓.๔.๗ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ มผีลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	ดังนี้

	 	 	 (๑) กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ตำมแผนยทุธศำสตร์กำรบรหิำรจดักำร

ทรพัยำกรน�ำ้เพือ่กำรแก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วม ภยัแล้ง และคณุภำพกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรน�ำ้อปุโภค

บรโิภคน�ำ้เพือ่กำรเกษตร น�ำ้เพือ่รกัษำระบบนเิวศ น�ำ้เพือ่กำรอุตสำหกรรม	รฐับาลด�าเนนิการจดัท�าแผน

ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ของประเทศ	และคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๗	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	 เหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	 (พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	ซึง่ประกอบด้วย

๖	 ยุทธศาสตร์	 (๑)	 การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค	 (๒)	 การสร้างความม่ันคงน�้าภาคการผลิต	 (เกษตร

และอตุสาหกรรม)	(๓)	การจัดการน�า้ท่วมและอทุกภยั	(๔)	การจัดการคณุภาพน�า้	(๕)	การฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้

และป้องกนัการพงัทลายของดิน	 และ	 (๖)	 การบรหิารจดัการ	 ซึง่ได้มกีารประชาสมัพนัธ์แผนยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	 เพื่อเป็นกรอบแนวทาง

ในการป้องกันภัยแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการภัยแล้ง	 และแผนสนับสนุนแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๘	และด�าเนนิการควบคูก่บัแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ	

	 	 	 (๒) กำรอนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้ำและบริหำรจัดกำรน�้ำอุปโภคบริโภค

เพ่ือจดัหา/พัฒนาแหล่งน�า้ผวิดนิ/น�า้บาดาลและพฒันาระบบประปาหมูบ้่าน/ประปาชนบท	โดย	(๑)	ประปำ 

มพีืน้ทีเ่ป้าหมายในช่วงปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	จ�านวน	๒,๒๔๖	หมูบ้่าน	ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	๑,๘๗๘	แห่ง

คิดเป็นร้อยละ	 ๘๔	 (๒)	แหล่งน�้ำผิวดิน	 ได้ด�าเนินการฟื้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติ	 ทะเลสาบ	 หนองบึง

ทีม่สีภาพเสือ่มโทรม	ปรบัปรงุซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างด้านแหล่งน�า้	 และก่อสร้างแหล่งน�า้ทีป่รมิาณเกบ็กัก

เกนิกว่า	๒	ล้านลกูบาศก์เมตร	จ�านวน	๓๖,๐๑๖	แห่ง	ปรมิาตรเกบ็กักน�า้รวม	๕,๒๕๓	ล้านลกูบาศก์เมตร

(๓)	แหล่งน�ำ้บำดำล ได้ด�าเนนิการ	๖	โครงการส�าคญั	ได้แก่	(๓.๑)	โครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค 

ในพืน้ที	่๗๐	จงัหวัด	จ�านวน	๖๗๒	บ่อ	(จากเป้าหมาย	๖๘๓	บ่อน�า้บาดาล)	 

ปริมาณน�้าที่ได้	 จ�านวน	 ๒๒.๗๐	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ประชาชน 

ได้รับผลประโยชน์	 จ�านวน	 ๑๒๙,๖๐๐	 คน	 (๓.๒)	 โครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 

จ�านวน	 ๖๙๘	 แห่ง	 (จากเป้าหมาย	 ๗๐๐	 แห่ง)	 ปริมาณน�้าที่ได  ้

จ�านวน	 ๒๗,๙๒๐	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 มีประชาชนได้รับประโยชน ์

	 ประกาศเขตพฒันาการท่องเท่ียว

	 น�าร่อง	๕	คลสัเตอร์	ประกอบด้วย

	 (๑)	อารยธรรมล้านนา

	 (๒)	ฝ่ังทะเลตะวันออก	(Active	Beach)

	 (๓)	อารยธรรมอสีานใต้	

	 (๔)	ฝ่ังทะเลตะวันตก	(Royal	Coast)

	 (๕)	อนัดามนั	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(29)(28) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

จ�านวน	 ๒๔๙,๔๐๐	 คน	 (๓.๓)	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย

แล้ง	 ใน	 ๒	 รูปแบบ	 คือ	 แบบเกษตรบาดาลเชิงระบบ	 (ขนาดพื้นที่	 ๑๐๐	 ไร่)	 และแบบเกษตรบาดาล 

แก้ปัญหาเร่งด่วน	 (ขนาดพื้นที่	 ๓๐	 ไร่)	 จ�านวน	 ๑,๒๒๐	 พื้นที่	 (จากเป้าหมาย	 ๑,๒๘๕	 พื้นที่) 

ปรมิาณน�า้ทีไ่ด้	จ�านวน	๑๓,๒๕๐	ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมงมปีระชาชนได้รบัประโยชน์จ�านวน	๖๖,๒๕๐	ไร่ 

(๓.๔)	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จ�านวน	 ๗๒	 พื้นท่ี	 (จากเป้าหมาย	 ๙๗	 พื้นที่)	 (๓.๕)	 โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าบาดาล 

เพือ่ตดิตามสถานการณ์น�า้บาดาล	 จ�านวน	๑,๔๕๘	 บ่อ/๘๐๕	สถาน	ี จ�าแนกเป็น	 การตดิตามตรวจวดั 

ระดบัน�า้บาดาลและวเิคราะห์คณุภาพน�า้บาดาลจากบ่อสงัเกตการณ์ทีม่อียู	่จ�านวน	๑,๔๐๘	บ่อ/๗๗๕	สถานี 

และจัดท�าบ่อสังเกตการณ์น�้าบาดาลเพิ่มเติม	 จ�านวน	 ๕๐	 บ่อ/๓๐	 สถานี	 และ	 (๓.๖)	 โครงการ 

ก�ากับควบคุมประกอบกิจการน�้า/ด�าเนินงานบาดาล	 โดยการออกใบอนุญาต	 จ�านวน	 ๘,๔๒๐	 บ่อ 

และด�าเนนิการตรวจสอบบ่อน�า้บาดาลแล้วเสรจ็จ�านวน	๑๖,๕๖๗	บ่อ	(จากเป้าหมาย	๒๘,๓๘๐	บ่อ)

	 	 	 (๓) กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	(ภัยแล้ง/น�า้ท่วม)	ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	

ได้แก่	(๑)	การสบูน�า้เพือ่การเตมิน�า้ในแหล่งน�า้ส�าหรบัระบบประปาและการเกษตร	ในพ้ืนที	่๓๔	จงัหวัด	

จ�านวน	๑๓๗	แห่ง	ปรมิาณน�า้	๕๐,๓๕๒,๗๘๘	ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนได้รบัประโยชน์	๗๔,๖๔๖	ครวัเรอืน	

(๒)	 โครงการพฒันาแหล่งน�า้บาดาล	ด�าเนินการแล้วเสรจ็	๑,๓๒๑	แห่ง	ปรมิาณน�า้ทีไ่ด้	๕๖,๐๖๘,๐๐๐	

ลิตรต่อวัน	 ประชาชนได้รับประโยชน์รวม	 ๒๖๔,๒๐๐	 ครัวเรือน	 และ	 (๓)	 โครงการเจาะบ่อบาดาล

เพือ่การเกษตร	จ�านวน	๕๑๑	แห่ง	และตดิต้ังเครือ่งสบูน�า้ในบ่อทีเ่จาะแล้วเสรจ็	๒๒๑	แห่ง	ปรมิาณน�า้

ทีไ่ด้รบั	๔๓.๖๖	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

  ๓.๔.๘ กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) รัฐบาลได้ประกาศ

เขตเหมาะสมส�าหรบัการปลกูพชื	ปศสุตัว์	 และประมง	จ�านวน	๒๐	ชนดิสินค้า	และได้จดัท�าแผนบรหิาร

จดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมมีเป้าหมายทัง้ระยะสัน้	ระยะปานกลาง	และระยะยาว	โดยในระยะแรกได้ด�าเนนิการ

ปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีไม่เหมาะสมในการปลกูข้าวไปเป็นอ้อยโรงงาน	และได้จดัท�า 

ข้อมูลเชิงพื้นท่ี	 รวมทั้งมีการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยให้เกษตรกร 

รายย่อยรวมกลุ่มร่วมกันทั้งด้านการผลิตถึงการตลาด	 โดยมีผู ้จัดการ

แปลงบริหารจัดการ	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 สร้างอ�านาจการต่อรอง	

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

สินค้าและเช่ือมโยงการตลาด	 ได้มีการคัดเลือกสินค้า	 ๒๘	 สินค้า 

และเกษตรผสมผสานรวม	 ๒๖๓	 แปลง	 ครอบคลุมพื้นที่	 ๕๒๐,๐๖๕	 ไร่ 

และผูจั้ดการแปลงรวม	๒๕๒	คน

๔.	 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยรฐับำล	๑๑	ด้ำน
	 การด�าเนนิการตามแนวนโยบายรฐับาลทัง้	๑๑	ด้าน	นัน้	นอกจากการด�าเนนิการตามความเร่งด่วน	

การแก้ไขปัญหาทีส่ะสมคัง่ค้าง	และการมุง่เน้นประเดน็หลักเพือ่วางรากฐานส�าหรบัการพฒันาในระยะยาวแล้ว

การด�าเนนิงานทีส่�าคญัโดยสรปุในแต่ละนโยบาย	มดัีงนี้



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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(31)(30) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

 ๔.๑ นโยบำยข้อ ๑ กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

	 	 รฐับาลให้ความส�าคญัสูงสดุแก่กำรเทดิทนูสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิและเผยแพร่ควำมรู้

ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องและเป็นจรงิเกีย่วกับสถำบนัพระมหำกษัตรย์ิและพระรำชกรณียกจิเพือ่ประชำชน 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการตามแนวพระราชด�าริ	 โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 อาทิ	 การจัดสร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น 

ส่งเสริม	 “ค่านิยมหลัก	 ๑๒	 ประการ”	 โครงการจัดนิทรรศการและส่ือสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เพือ่ให้นกัเรยีนและคร	ู อาจารย์	 จากโรงเรยีน 

ทั่วประเทศจัดท�าสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการส่งเสริมความรัก 

ความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ 

การจัดมหกรรมสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั	 การจัดตัง้ศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานในสถานประกอบ 

กิจการเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทยการจัดกิจกรรมจักรยาน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๓	 พรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘ 

ภายใต้ชือ่กจิกรรมว่า	“Bike	for	Mom	ป่ันเพือ่แม่”	โดย	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	

เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ทรงเป็นประธานเปิดกจิกรรม

จกัรยานเฉลมิพระเกยีรต	ิ และทรงจกัรยานน�าขบวนพสกนกิรผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	 ซึง่	 Guinness	 Book	

World	Records	ได้บนัทกึสถติจิ�านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมป่ันจกัรยานมากทีสุ่ดในโลก	จ�านวน	๑๓๖,๔๑๑	คน	

  กำรจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ  

พระบรมรำชนินีำถ และพระบรมวงศ ์ โดยได้จดักจิกรรมทีส่�าคญัอย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	 ด�าเนนิโครงการ 

ปณธิานความด	ีปีมหามงคล	จดัมหกรรมสร้างงาน	สร้างอาชพี	เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

เทิดไท ้พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย	 รวมถึงการจัดท�าหนังสือ 

เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อร่วมเผยแพร่แนวพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจ

การพฒันาประเทศของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	และพระบรมวงศ์	ของหน่วยงานต่าง	ๆ

  กำ รจั ด ง ำน เ ฉลิ มพร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จพร ะ บ ร ม

โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 	 เ น่ืองในโอกาสวันคล ้าย 

วันพระราชสมภพ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

วันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 โดยจัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 

๗๖	จงัหวดัและวดัในส่วนกลาง	จ�านวน	๘๓	แห่ง	น�าไปถวายพระสงฆ์ในพธิเีจรญิพระพทุธมนต์นพเคราะห์ 

และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ ท่ัวประเทศ	 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯสยามมกฎุราชกมุาร	เรือ่ง	“พระราชกรณยีกจิประสิทธิศิ์ลป์”	การจดัคอนเสิร์ต	 

“เฉลิมพระชนมพรรษา	มหาวชิราลงกรณ”	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	“๖๓	พรรษามหาวชิราลงกรณ”	 

และโครงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ประจ�าปี	๒๕๕๘	โดยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล	ISO	15189:	2012	 

ครบ	๒๑	แห่ง	ตามเป้าหมาย

เผยเเพร่ควำมรูค้วำมเข้ำใจท่ีถกูต้องเเละ
เป็นจรงิเก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตรย์ิ

เเละประชำสมัพนัธ์โครงกำร
ตำมเเนวพระรำชด�ำริ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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(31)(30) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	 ด้วยการจดักจิกรรมต่าง	ๆ	 เช่น

การแสดงโขน	 และนาฏศิลป์ไทย	 ณ	 กรุงปักกิ่ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การจัด	 “เทศกาลไทย

ในสหราชอาณาจกัรไทยแท้แท้”	 เพือ่เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	๑๖๐	 ปี	 การสถาปนาความสัมพนัธ์

ทางการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสหราชอาณาจักร	การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย	ณ	สถาบนั

ศลิปะภาพยนตร์และโทรทศัน์แห่งองักฤษ	(British	Academy	of	Film	and	Television	Arts:	BAFTA)

การด�าเนินงานตามพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ๕	 เรื่อง	 ได้แก่

(๑)	 การพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิ (๒)	 การพฒันาหอสมดุแห่งชาต	ิ (๓)	 การพฒันาหอจดหมายเหตุ

แห่งชาต	ิ (๔)	การอนรุกัษ์และสืบสานนาฏศลิป์	 ดนตรไีทย	และดนตรพีืน้บ้าน	 เเละ	 (๕)	 โครงการเก่ียวกบั

การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน	 เช่น	 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โครงการสุขอนามัย

เฉลิมพระเกยีรต	ิ๖๐	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี และโครงการสนบัสนนุ

การจดัตัง้และพฒันาสขุศาลาพระราชทานโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

  กำรเผยแพร่ควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ	โดยใช้มาตรการ

ทางกฎหมายเพือ่ด�าเนนิการเกีย่วกับการกระท�าความผดิทางคอมพวิเตอร์กรณเีวบ็ไซต์หมิน่สถาบนั	ด้วยการ

ติดตามและตรวจสอบผู้กระท�าความผิดที่เผยแพร่ข้อมูล	 รูปภาพ	 หรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

ในเวบ็ไซต์	สือ่ออนไลน์ต่าง	ๆ	ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	โดยหากพบว่ามีการกระท�าความผดิในลกัษณะดังกล่าว

จะด�าเนนิการตามขัน้ตอนภายใต้พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	

  กำรเผยแพร่หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด�ำริ โดยน�าเสนอแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในเวทรีะหว่างประเทศในฐานะหลกัการ

ส�าคญัและแบบอย่างของการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 รวมถงึในเวทหีารอืเกีย่วกบัเป้าหมายส�าหรบัการพัฒนา

หลัง	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 (Post-2015	 Development	 Agenda)	 ของสหประชาชาติ	 และการเผยแพร่

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

จากประเทศไทยเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้แก่ชุมชนไทยและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในกลุ่มประเทศ

เป้าหมาย	 เช่น	 ราชอาณาจกัรเบลเยยีม	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	สมาพนัธรฐัสวสิ	และการสนบัสนนุ

การพฒันาโครงการหลวงให้เป็นศนูย์การเรยีนรูข้องการพฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนื	อาท	ิ ถ่ายทอดความรู้

แก่เกษตรกร	๑๒๒,๗๕๗	คน	 รวมทัง้บรหิารจดัการอทุยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรูท้ีส่�าคญั

ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 ส่วนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม

สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ อาท	ิ ให้บรกิารวเิคราะห์ดนิและให้ค�าแนะน�าการใช้ปุย๋

จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การพฒันาทีด่นิ	๒,๔๐๐	แห่ง	สอนและอบรมให้ความรูก้ารจัดท�าบญัชี

ต้นทุนอาชีพ	จดัประชมุเชิงปฏิบตักิารเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	 อบรมและถ่ายทอดความรู้

ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่โดยยดึปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่เกษตรกร	 ส่งเสรมิ

การน�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ	 (มอก.	 ๙๙๙๙)	 เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งบูรณาการการท�างาน

กับเครือข่าย	ให้เกิดประสทิธผิล	โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ได้แก่	การจดัสัมมนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	

โดยมผีูเ้ข้าร่วมทัง้สิน้	๑,๐๖๕	ราย	และพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมเพือ่การพฒันาองค์กร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(33)(32) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

เข้าสู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพยีง	ภาคอตุสาหกรรมสูภ่าคปฏิบตั	ิการยกระดบัการบรหิารจัดการพลังงาน

ในโรงงานให้เกดิความยัง่ยนื	ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม	เพือ่ให้ภาคอตุสาหกรรมสามารถ

ลดต้นทุนการผลติลงได้อย่างยัง่ยนื	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสงู	ปลกูฝังหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียง	อาท	ิ การปลกูฝังให้เดก็	 เยาวชน	และประชาชน	มคีณุลกัษณะ	“อยูอ่ย่างพอเพยีง”	จดัตัง้ศนูย์ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศกึษา	โดยบรรจหุลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไว้ในหลักสูตร

การเรียนการสอนทกุระดบั	และฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ	ให้แก่ผูบ้รหิาร 

ครู	 ศึกษานิเทศก์	 มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียน 

น�าไปสูก่ารปฏบิติั	พร้อมทัง้มกีารประเมนิตามเกณฑ์คุณภาพสถานศกึษา 

แบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และบริหารจัดการตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หรือสถานศึกษาพอเพียง	 ในช่วง

พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๖	จ�านวน	๑๔,๘๕๒	แห่ง	กำรสนบัสนนุโครงกำร 

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิโดยอนมุตัเิงนิงบประมาณเพือ่สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	๑๗๑	 โครงการ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐	บาท 

กำรขับเคล่ือนงำนธนำคำรสมอง	 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

อาทิ	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง” 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้และหารือการสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์	 โดยจัดอบรมทั้ง	 ๔	 ภาค 

ในช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน	๒๕๕๘	 รวมทัง้ตดิตามงานในพืน้ทีช่มุชนและจดัท�าจุลสารธนาคารสมอง

เผยแพร่ข่าวสารความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แก่สาธารณชน

 ๔.๒ นโยบำยข้อ ๒ กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและต่ำงประเทศ 

	 	 การด�าเนนิงานมคีวามคบืหน้าในหลายด้าน	 อาท	ิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	 แรงงาน

ต่างด้าว	ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	การแก้ไขปัญหาการใช้ความรนุแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	

การส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	และการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	โดยมผีลการด�าเนนิงาน

ทีส่�าคัญ	ดงันี	้กำรแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนต่ำงด้ำว และผู้หลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย 

ได้ปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์และปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมอืง	 มผีลการจบักมุ	 จ�านวน	

๖,๐๓๔	ครัง้	 มผีูก้ระท�าความผดิ	 จ�านวน	๓๕,๑๒๐	คน	แยกเป็น	 ชาวกมัพชูา	๒๖,๔๐๖	คน	 เมยีนมา	

๘,๔๖๒	คน	เกาหลเีหนอื	๓๐	คน	และลาว	๒๒๒	คน ในกำรแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว ๓ สัญชำติ

(เมยีนมำ ลำว และกมัพชูำ)	ทีใ่บอนญุาตท�างานสิน้สดุลงหรอืยงัไม่มใีบอนญุาตท�างาน	ได้ด�าเนนิการให้บรกิาร	

ณ	ศนูย์ตรวจลงตราและพจิารณาอนุญาตการท�างาน	มแีรงงานต่างด้าวเข้ารบัการตรวจลงตราและพจิารณา

อนญุาตการท�างาน	 จ�านวน	๒๔๐,๐๓๕	คน ในกรณีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตท�ำงำน

มแีรงงานต่างด้าว	๓	สญัชาต	ิ(เมยีนมา	ลาว	และกมัพชูา)	มาขึน้ทะเบยีน	ณ	ศูนย์บรกิารจดทะเบยีนแรงงาน

ต่างด้าว	 จ�านวน	๑,๖๒๖,๒๓๕	คน	 (แรงงานต่างด้าว	๑,๕๓๓,๖๗๕	คน	และผูต้ดิตาม	๙๒,๕๖๐	คน)

ซึง่ได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว	 เพือ่ให้เร่งการตรวจสญัชาตแิรงงานต่างด้าว	 โดยมนีายจ้าง

แจ้งบัญชรีายชือ่แรงงานต่างด้าวเพือ่เข้ารบัการตรวจสัญชาตแิล้ว	จ�านวน	๕๘๒,๒๗๓	คน	และจากการที่

เปิดให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดงักล่าวรบับตัรใหม่เพือ่อยูอ่าศยัและท�างานในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว

มแีรงงานต่างด้าว	๓	สญัชาตมิาขอรบับตัรใหม่	จ�านวน	๑,๐๔๙,๓๒๖	คน	จากนายจ้าง	จ�านวน	๑๘๗,๙๗๗	ราย

สนับสนุนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ
โดยอนุมัตเิงนิงบประมำณเพือ่สนับสนุนโครงกำร
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิในปีงบประมำณ

พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�ำนวน	๑๗๑	โครงกำร
รวมเป็นเงินท้ังสิน้	๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐	บำท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(33)(32) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 ในขณะเดยีวกนัได้มกีำรจดัระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในพืน้ทีเ่ขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ 

โดยได้จดัระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว	 สญัชาตเิมยีนมา	 ลาว	 และกมัพชูา	 ทีเ่ข้ามาท�างานในลกัษณะ

ไป-กลับ	หรอืตามฤดกูาล	 ตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญตักิารท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	๒๕๕๑ 

ดงันัน้	จงึได้มกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่การจดัตัง้ศูนย์บรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็	รวมถงึการเตรยีมความพร้อม

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

งานแรงงานสมัพนัธ์	 การพฒันาเครอืข่ายการท�างานในพืน้ทีเ่ขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษของจังหวดัตาก	มกุดาหาร	ตราด	สระแก้ว	และสงขลา	

ทัง้น้ี	เมือ่วนัที	่๑๐	มถินุายน	๒๕๕๘	ได้มีประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี 

เพื่อใช้บังคับตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑

  กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม

ได้จดัตัง้ศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	(ศปมผ.)	เเละประกาศใช้พระราชบญัญตั ิ

การประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทัง้เตรยีมออกกฎหมายเพิม่เตมิเพือ่ครอบคลมุการแก้ปัญหาการปรบัปรงุและแก้ไข 

แผนระดบัชาต	ิการเร่งรดัตดิตัง้ระบบติดตามเรอื	(Vessel	Monitoring	System:	VMS)	การตรวจสอบโรงงาน

อตุสาหกรรมประมง	การตัง้ศนูย์แจ้งเรอืเข้า-ออก	 (Port	 in-Port	out:	PIPO)	 เพือ่ควบคุมเรอืทีผิ่ดกฎหมาย

จากการออกนอกฝ่ัง	รวมทัง้การแก้ไขพระราชบญัญตัใินการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	 เพือ่ป้องกนั 

ไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	มีกำรชี้แจงมำตรกำรแก้ปัญหำประมงผดิกฎหมำย 

และกำรค้ำมนษุย์	 โดยส่ือสารกับชาวประมง	 ผู้ประกอบการธรุกิจประมง	และประชาชน	 เพือ่สร้างความเข้าใจ 

ในเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องใช้ด�าเนินการตามมาตรา	 ๔๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพือ่สร้างมาตรฐานสากลในการจดัระเบยีบ 

การประมงและการแก้ปัญหาการท�าประมงแบบไร้มาตรฐาน	ไร้การควบคมุอย่างเคร่งครดั	ตามนโยบายของ 

รฐับาลทีก่�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ	เพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและเพิม่จ�านวนสตัว์น�า้	เป็นประโยชน์ 

ต่อการประมงของไทยในระยะยาว	 นอกจากนั้น	 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ในระยะยาวหน่วยงำนภำครัฐได้ร่วมลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล 

เรอืประมงและแรงงำนประมงเป็นฐำนข้อมลูกลำง	 (กองทพัเรอื	 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ กรมเจ้าท่า 

กรมการปกครอง	 กรมการจดัหางานกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานและกรมประมง)	 ทีจ่ะบรูณาการ 

การท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เป็นการควบคุมให้มีการรายงานเข้า-ออกของเรือประมง	

ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 (IUU	 Fishing) 

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้	รฐับาลได้จดัท�ารำยงำนควำมมุง่มัน่แก้ปัญหำ

กำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 

ไร้กำรควบคมุ (IUU Fishing) อย่ำงต่อเนือ่ง โดยเน้นย�า้ให้ชาวประมง 

ร่วมมอืกับภาครฐัตามมาตรการของศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา 

ของสหภาพยโุรป

มีกำรจดัระเบียบเเรงงำนต่ำงด้ำว
ในพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ

โดยกำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำร
จดุเดียวเบ็ดเสรจ็



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(35)(34) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

  กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 รัฐบาลได้ด�าเนินการในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น 

การปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย	 ๔	 ประเทศ	 (สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ประเทศไทย)	 โดยได้ด�าเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	

การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย	 กำรควบคุมตัวยำและ

ผู ้ค ้ำยำเสพติด	 สามารถจับคดียาเสพติด	 ๒๔๒,๘๗๔	 คดี 

ผู ้ต ้องหา	 จ�านวน	 ๒๖๐,๓๖๘	 คน	 ของกลางยาเสพติด 

ยาบ้า	 ๗๑,๓๘๗,๓๑๐.๙๖	 เม็ด	 เฮโรอีน	 ๖๔.๐๔	 กิโลกรัม 

ไอซ์	 ๑,๑๔๔.๔๗	 กิโลกรัม	 กัญชา	 ๒๐,๑๑๙.๓๕	 กิโลกรัม 

กำรยึดสำรตั้งต ้นและสำรเคมีที่ ใช ้ในกำรผลิตยำเสพติด

กำรป้องกันยำเสพติด	 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกัน 

เเละเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 การจัดตั้งหน่วย 

ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

และกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในเรือนจ�ำรวมทั้งกำรบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด 

และผู้ต้องขัง

  กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาล 

ได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ยวด	 และมคีวามคบืหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นล�าดบั	 มกีารเสนอร่างนโยบาย

การบรหิารและการพฒันาจงัหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๑	ซึง่จดัท�าขึน้โดยใช้กระบวนการ 

มส่ีวนร่วมในการรบัฟังความคดิเหน็จากทกุภาคส่วนทีส่�าคญั	ร่างนโยบายดงักล่าวได้มุง่เน้นการแก้ไขปัญหา

โดยยดึยทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	 เข้าถงึ	 พฒันา”	 และ	 “แนวทางสนัตวิธิ”ี	 โดยให้ความส�าคญั 

กบัการสร้างเอกภาพและบรูณาการของทกุหน่วยงานในการน�านโยบายไปสู่การปฏบิตั	ิการเพิม่ประสิทธภิาพ

ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่	 และด�าเนินการผ่านกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย 

เพือ่สนัตสิขุจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ส่งผลให้สถิตกิารก่อเหตแุละการสญูเสยีลดลง	

  ด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือน

ประเทศต่าง	ๆ	เช่น	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว	 ประเทศมาเลเซีย	 สาธารณรัฐเวียดนาม	 ประเทศญี่ปุ่น	 เนการาบรูไนดารุสซาลาม	 

สาธารณรัฐสงิคโปร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน	เข้าร่วมการประชมุ	ASEM	ครัง้ที	่๑๐	การประชมุผูน้�าอาเซยีน 

-สหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ	 (ASEAN–EU	 Informal	 Leaders’	 Meeting)	 ณ	 นครมิลาน	

สาธารณรัฐอติาลกีารเข้าร่วมประชมุผูน้�าความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia–Pacific	Economic 

Cooperation:	APEC)	ครัง้ที	่๒๒	ณ	กรงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	การประชมุสมชัชาสหประชาชาติ

สมยัสามญั	สมยัที	่๖๙	ณ	นครนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	การประชมุ	OSCE	Ministerial	Council	ณ	เมอืงบาเซลิ 

สมาพันธรัฐสวิส	 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ	 คร้ังที่	 ๓	 (3WCDRR)

ณ	เมืองเซนได	ประเทศญ่ีปุน่	การประชุม	Global	Conference	on	Cyberspace	ครัง้ที	่๔	ณ	กรงุเฮก 

ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์	 การประชมุสดุยอดอาเซยีน	 (ASEAN	Summit)	 ครัง้ท่ี	 ๒๕	และคร้ังที	่ ๒๖ 

ณ	กรุงเนปิดอว์	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและกรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	และการประชมุสดุยอด 

ผูน้�าเอเชยี-แอฟรกิา	ค.ศ.	๒๐๑๕	(Asian–African	Conference	Summit	2015)	ณ	เมอืงบนัดงุ	สาธารณรฐั 

อนิโดนเีซยี	กำรเป็นเจ้ำภำพกำรประชมุ	GMS	Summit	ครัง้ที	่๕	ระหว่าง	๑๙-๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๗	และ

การประชมุ	Thailand–Pacific	Island	Countries	Forum:	TPIF	ครัง้ที	่๒	เมือ่วนัที	่๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘ 

สำมำรถจับคดียำเสพติด	๒๔๒,๘๗๔	คดี
ผู้ต้องหำ	จ�ำนวน	๒๖๐,๓๖๘	คน

ของกลำงยำเสพติด	ยำบ้ำ	๗๑,๓๘๗,๓๑๐.๙๖	เม็ด	
เฮโรอีน	๖๔.๐๔	กิโลกรัม	ไอซ์	๑,๑๔๔.๔๗	กิโลกรัม

กัญชำ	๒๐,๑๑๙.๓๕	กิโลกรัม



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(35)(34) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

นอกจากนี้	 ไทยมีบทบาทส�าคัญในการริเริ่มจัดการประชุมว่าด้วยการ

โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย	 (Special	 Meeting	

on	 Irregular	Migration	 in	 the	 Indian	Ocean)	 โดยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้ 

เมือ่วนัที	่๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	มผู้ีแทนระดบัสูงจาก	๒๐	ประเทศเข้าร่วม 

อันเป็นการแสดงบทบาทของไทยทั้งในด้านมนุษยธรรมและการผลักดัน 

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนืบนพืน้ฐานของการแบ่งเบาภาระ

และความรบัผิดชอบร่วมกนั	เหน็ได้อย่างชัดเจนว่า	นานาประเทศยังตระหนกั

ถงึบทบาทส�าคัญของไทยในการเป็นประเทศยทุธศาสตร์ทีข่บัเคล่ือนประชาคม

อาเซยีน	 เพิม่พนูความร่วมมอืในด้านต่าง	 ๆ	 กบัประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง	

 ๔.๓ นโยบำยข้อ ๓ กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง

บริกำรของรัฐ 

	 	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับกำรเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง

ให้บริกำรจัดหำงำนแก่ผู้ต้องกำรมีงำนท�ำ	 จ�านวน	 ๑,๐๓๑,๙๓๐	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๔๗.๔๒

จากเป้าหมายทั้งปี	๗๐๐,๐๐๐	คน)	มผีูไ้ด้รบัการบรรจงุาน	๕๗๓,๕๖๓	คน	จดัตัง้ศนูย์บรกิำรจดัหำงำน

เพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 โดยน�าเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้	 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย

“คนไทยทกุคนมงีานท�า”	เปิดด�าเนนิการแล้ว	๘	แห่ง	โดยมนีายจ้างมาลงทะเบยีนรบัสมัครงาน	๖๑,๐๙๑	อตัรา	 

มผีูล้งทะเบยีนสมคัรงานในประเทศ	 ๒๑,๗๙๐	คน	 และได้รบัการบรรจงุานแล้ว	 ๑๑,๕๔๘	คน	พฒันำ 

กำรคุม้ครองดแูลแรงงำนนอกระบบ	โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๓	มนีาคม	๒๕๕๘	ให้เริม่ด�าเนนิการ 

กองทนุการออมแห่งชาต	ิ (กอช.)	 โดยเปิดรบัสมคัรสมาชกิตัง้แต่วนัที	่ ๒๐	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	วนัที	่ ๑๕	

กันยายน	๒๕๕๘	มจี�านวนสมาชกิรวม	๒๖๘,๒๘๙	ราย	มจี�านวนเงนิสะสมของสมาชกิ	๒๔๙.๑๐	 ล้านบาท

ซึง่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัจากวันทีม่กีารเปิดรบัสมาชกิวนัแรก	 (๑๕๓,๗๕๐	 ราย)	 นอกจากนี	้ ได้จัดตัง้

ศูนย์ประสานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบทุกจังหวัด	 เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับ

การคุ้มครองดูแลจากภาครฐัครอบคลมุมากย่ิงขึน้

	 	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญแก่กำรดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส

โดยได้ด�าเนินมาตรการต่าง	ๆ 	เช่น	(๑)	โครงกำรเงนิอุดหนนุเพือ่กำรเลีย้งดูเดก็แรกเกดิ เพือ่เป็นสวสัดิการ

พืน้ฐานและสร้างระบบการคุม้ครองทางสงัคมให้เดก็แรกเกดิได้รบัการเลีย้งดูอย่างมคีณุภาพ	 ส่งเสรมิให้มี

พฒันาการสมวยั	รวมทัง้เป็นการเข้าถงึบรกิารของรฐัและประกนัสทิธด้ิานการอยูร่อดตามอนสัุญญาว่าด้วย

สทิธเิดก็	โดยให้เงนิอดุหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิจนถงึอายหุนึง่ปีทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนยากจนและครวัเรือน

ทีเ่ส่ียงต่อความยากจน	ประมาณ	๑๗๐,๐๐๐	คน	เป็นเงนิ	๔๐๐	บาทต่อคนต่อเดือน	เปิดให้ลงทะเบียน

รบัสทิธริะหว่างวนัที	่ ๑๕	กนัยายน	๒๕๕๘-๓๐	มนีาคม	๒๕๕๙	 (๒)	กำรเสรมิสร้ำงสังคมผูสู้งอำยไุทย

ให้มีคุณภำพ	 โดยการรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 เช่น	 ผลิตสื่อ

เตรยีมความพร้อมเข้าสูสั่งคมผูส้งูอาย	ุ๔๐,๑๕๕	ชดุ	การ์ตูนแอนนเิมช่ันเพือ่เตรยีมความพร้อมประชากร 

เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ	 รวมทั้งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เเก่ผู้สูงอาย ุ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความตระหนักในการมองเห็นคุณค่าในตนเอง	 โดยจัด

กจิกรรมให้แก่ผูส้งูอาย	ุรวม	๒๗๗,๙๖๘	คน	(๓)	กำรเพ่ิมอตัรำเบีย้ควำมพกิำร	จากเดมิรายละ	๕๐๐	บาท

ต่อคนต่อเดือน	 เป็น	 ๘๐๐	 บาทต่อคนต่อเดือน	 มีเป้าหมาย	 ๑,๓๕๒,๓๒๒	 คน	 ด�าเนินการแล้วเสร็จ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(37)(36) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

(๔)	กำรปรบัสภำพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอาย	ุเดก็	และคนพกิาร

โดยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับรถโดยสารประจ�าทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	 (NGV)	 ชานต�่า

โดยได้ส�ารวจเส้นทางเพือ่การปรับปรงุรองรบัรถเมล์ชานต�า่แล้วเสรจ็	 ด�าเนนิการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

รองรับรถเมล์ชานต�่า	 จ�านวน	 ๕๐	 คัน	 ที่จะรับเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 ปรับปรุงสะพาน

๑๑	แห่ง	ปรบัปรงุป้ายรถเมล์ทางลาดและฟตุปาธ	จ�านวน	๙๐	แห่ง	

	 	 นอกจากนี้	 รัฐบาลยังได้ให้ความส�าคัญเเก่กำรจัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำน

ด้ำนคณุธรรม จริยธรรม	อาท	ิ(๑)	กำรจัดระเบยีบขนส่งสำธำรณะ โดยก�าหนดมาตรฐานคณุภาพบรกิาร

รถแท็กซ่ีมิเตอร์ท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร	 การจดทะเบียนจักรยานยนต์รับจ้างป้ายเหลือง

การลงทะเบยีนขอรบับตัรประจ�าตวัและเสือ้วนิ	 ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษายน	๒๕๕๘	ปรบัปรงุ

ก�าหนดจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร	 เส้นทาง	 และเงื่อนไขในการเดินรถตู้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

จ�านวน	 ๑๔๘	 เส้นทาง	 (๒)	 จัดระเบียบผู้ค้ำหำบเร่ แผงลอย	 เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน	

สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๓๕	 แห่ง	 ในพื้นที่	 ๒๑	 เขต	 เช่น	 ริมคลองคูเมืองเดิม

และโดยรอบศาลฎีกา	ถนนอษัฎางค์	บรเิวณรอบอนสุาวรย์ีชัยสมรภูมิ	พืน้ทีเ่ขตราชเทว	ีบรเิวณรอบตลาดจตุจักร

ริมคลองผดุงกรุงเกษม	บริเวณตลาดคลองถม	 ซ่ึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป็นอย่างมาก	ท้ังนี	้รฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการจดัระเบียบพืน้ทีเ่พิม่เตมิต่อไป

 ๔.๔ นโยบำยข้อ ๔ กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ�ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

	 	 รัฐบาลได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 เช่น	 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบาย 

การศึกษาเพือ่เสนอแนวทางการขับเคลือ่นการพัฒนายกระดบัคณุภาพการศกึษา	 ประสานความร่วมมอื 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินนโยบายและการด�าเนินงานด้านการศึกษาให้มีความสอดคล้อง

และด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการและคณะอนุกรรมการ	 ๗	 คณะ 

ซึ่งได้มีการด�าเนินการร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเเละสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 จัดท�าร่างวิสัยทัศน ์

และกรอบทศิทางการพฒันาการศึกษา	ระยะเวลา	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

โดยก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายภายในปี	 ๒๕๖๓	 และจัดท�าวิสัยทัศน์

และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา	 ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับระยะส้ัน

ภายในระยะเวลา	๑	 ปี	 เตรยีมการด�าเนนิโครงการน�าร่องจงัหวดัประชาคม

ปฏรูิปการเรียนรู้	(Empower	Reform	Province)	ปรบัขนาดห้องเรยีนระดบั

ปฐมวยั	ประถมศกึษา	และระดบัมธัยมศกึษาให้มกีารสอบประเมนิคณุภาพ 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๓	 และยกเลิก 

การประเมนิคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา	 (LAS) 

ปรับตารางการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น	 การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาเพิ่มเติม 

หน้าท่ีพลเมอืง	ปรบัปรงุการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	จาก	๘	กลุม่สาระ	เหลอื	๕	กลุม่ 

สาระ	เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก	เขียนได้	อ่านคล่อง	เขียนคล่อง	และส่ือสารได้	เดก็จบชัน้ประถมศึกษาปีที	่๑ 

ต้องอ่านออกเขยีนได้	การส่งเสรมิให้นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจะต้องมวีชิาเลอืกเป็นวชิาชีพเสรมิ	

และการแก้ไขปัญหาครทูีเ่น้นการสอนในโรงเรยีนกวดวิชา	ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู	้:	Moderate	Class	More	

Knowledge	โดยมี	๔,๑๐๐	โรงเรยีน	พร้อมด�าเนนิการ	เสรมิสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 

ให้แก่ผูย้ำกจนหรอืด้อยโอกำส โดยจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาต้ังแต่



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(37)(36) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ระดบัอนบุาลจนถงึการศกึษาข้ันพืน้ฐานให้แก่สถานศกึษาในสังกดักระทรวงศกึษาธกิารและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	จดับรกิารการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎร์	บตุรแรงงานต่างด้าว	เดก็ในพืน้ที่

ชายแดน	และเด็กทีต่กหล่น	ยากจน	ไร้ทีพ่ึง่	รวมทัง้การจดัการศกึษาสายอาชพีเพ่ือการมงีานท�า	กำรมส่ีวนร่วม

ในกำรจดักำรศกึษำ	 ด�าเนนิโครงการปฏริปูการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีนเพือ่ส่งเสรมิการกระจายอ�านาจการบรหิาร

และการจัดการศึกษา	 ปรับโครงสร้างการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนทุกประเภทอย่างยั่งยืน 

กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ จดับริการการศกึษาให้แก่ประชาชน	๗๗๒,๑๐๑	คน	การจดัการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรับผูส้งูอาย	ุ๓๒๑,๒๖๒	คน	การจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่ 

จดักจิกรรมเเละโครงการต่าง	ๆ	 เพือ่ส่งเสริมการเรยีนรู้ให้แก่เดก็และเยาวชน	การจดัการศึกษาสายอาชพี

แก่เด็กพิเศษได้ด�าเนินการน�าร่องในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กำรส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำ 

ปรับภำพลักษณแ์ละเรง่ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ	 โครงการเรียน 

ร่วมหลกัสตูรอาชวีศกึษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย	(ทวศึิกษา)	ส�านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย	ด�าเนนิการร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	จดัการศกึษาหมวดทกัษะ

วชิาชีพ	๑๑	สาขาวชิา	ปรบัภาพลักษณ์นกัเรยีนอาชวีศกึษาจดักิจกรรม	“อาชวีะเอกชน	สร้างคนสร้างชาต”ิ 

ด�าเนินการผลิตก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

โดยมีโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	 ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จะท�าให้อาชีวศึกษา 

เป็นระบบทวภิาคเีตม็รปูแบบคดิเป็นร้อยละ	๕๐	 ของจ�านวนสถานศึกษา

ทัง้หมด	กำรผลติและพฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ จดัท�ายทุธศาสตร์ 

การผลิตและพฒันาคร	ูสาขาขาดแคลนด้านอาชวีศกึษา	สามารถขอหนงัสอื 

อนญุาตให้ปฏบิตักิารสอนโดยไม่มใีบอนญุาตประกอบวิชาชพีครมูอีาย	ุ๙๐	วนั 

จ�านวน	๙๘	สาขา	ในส่วนของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	 

จ�านวน	๑๐	สาขา	เเละแก้ไขปัญหาหนีสิ้นคร	ูส่งเสรมิเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่กำรศกึษำ ขยายผลโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 (Distance	 Learning	 Television:	 DLTV) 

เพือ่แก้ปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็	 จ�านวน	๑๕,๓๖๙	 โรง	 ทีข่าดแคลนคร	ู และโรงเรยีนเอกชน	๒๕	 โรง 

พฒันาคณุภาพการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Distance	Learning	Information	Techonology:	

DLIT)	 โดยคดัเลอืกครูจากโรงเรยีนทีม่กีารแข่งขนัสูงและมคีวามพร้อมเป็นโรงเรียนต้นทางในการถ่ายทอดสด 

การสอน	 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย 

“ระบบ	TEPE	Online”	(Teachers	and	Educational	Personnels	Enhancement	Based	on	Mission

and	Functional	Areas	as	Major)	

  กำรสนบัสนนุให้องค์กรทำงศำสนำมบีทบำทส�ำคญัในกำรปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และกำรมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำสงัคม	โดยมกีารด�าเนนิงาน	อาท	ิโครงการ	“หมูบ้่านรกัษาศลี	๕”	จดักิจกรรมคืนความสขุ

ให้คนในชาติร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 จัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย	 บูรณะ

และปรับปรงุโบราณสถานทีส่�าคญั	จดัพพิธิภณัฑ์เคลือ่นทีส่�าหรบัผูพ้กิาร	โครงการพฒันาหอสมดุแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป์

และช่างศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 โครงการเผยแพร่มรดก



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(39)(38) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ภมูปัิญญาปราชญ์แผ่นดนิศลิปินแห่งชาต	ิโครงการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมสู่สถานศกึษา	จดัโครงการอบรม

ศลิปะส�าหรับผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส	จดัโครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรสี�าหรบัเยาวชนและบคุคลทัว่ไป

ภาคฤดรู้อน	ส่งมอบโบราณวตัถ	ุจ�านวน	๑๖	รายการ	คนืเเก่ราชอาณาจกัรกมัพชูา	จดักจิกรรมตลาดนดัศลิปะ

(Art	Market)	 ตามโครงการส่งเสรมิการสร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเทีย่ว	 การพฒันา

เศรษฐกจิสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม	 (การออกแบบผ้าไทย)	 การเปิดถนนสายวฒันธรรมร่วมกบักระทรวง

มหาดไทยในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ	 ด�าเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์	 การจัดมหกรรมพื้นบ้าน

จดัโครงการส่งเสรมิและสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์วัฒนธรรมไทย	จดัตัง้	“ศนูย์บันดาลไทย”	(The	Center	of	

Thai	 Inspiration)	 เพือ่เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารและให้ค�าแนะน�าปรกึษาส�าหรบัการพฒันาธรุกิจ

อตุสาหกรรมวฒันธรรมเชงิสร้างสรรค์	กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรสูเ่ศรษฐกิจดจิทิลั 

พัฒนาระบบการเชือ่มโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	(National	Single	Window)	การน�าเข้าส่งออกโบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุ	 ระบบน�าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ	 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง	 (Virtual	Museum)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องในโอกาส

เฉลมิพระชนมพรรษา	๖๓	พรรษา	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และการจดังาน

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๓	 พรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘

“Bike	 For	Mom	 ป่ันเพือ่แม่”	 จดัการแสดงเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย 

ภายใต้โครงการน�าความเป็นไทยสูส่ากล	 โครงการ	 “เปิดประตสูู่ประชาคม

อาเซียนในมติทิางสงัคมและวัฒนธรรม”	จดัประชมุสมัมนาวชิาการระหว่าง

ประเทศ	 “มรดกวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ร่วมในอาเซยีน”	 และจดัตัง้ศนูย์

วฒันธรรมอาเซยีน	ณ	บริเวณช้ัน	๓	หอศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั	 ส่งเสริม 

ค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย	 อาทิ	 จัดท�าบทเพลงรักชาติ

ร่วมสมัย	 บทเพลงค่านิยม	 ๑๒	 ประการ	 การผลิตรายการโทรทัศน ์

ละครสร้างสรรค์เกีย่วกบัน�า้ใจไมตรีและค่านยิม	๑๒	ประการ	ประกาศพืน้ทีคุ่ณธรรม	๔	 จงัหวดัน�าร่อง 

คือ	 จังหวัดพิจิตร	 พัทลุง	 บุรีรัมย์	 และราชบุรี	 ผลิตรายการ	 “สร้างชาติโปร่งใส	 สร้างไทยซื่อตรง”	

จัดเวทีเสวนาเด็กไทยในมิติวัฒนธรรม	 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด ่นทางวัฒนธรรม 

ด้านดนตรีไทยและดนตรพีืน้บ้าน	รณรงค์การใช้ภาษาไทย	ภาษาถ่ิน	การแต่งกายด้วยผ้าไทย	และจดังาน

สมชัชาคณุธรรมประเทศไทย	ครัง้ท่ี	๗	“รวมพลงัขบัเคลือ่นคณุธรรมสูก่ารปฏริปูประเทศไทย”	

 ๔.๕ นโยบำยข้อ ๕ กำรยกระดบัคณุภำพบรกิำรด้ำนสำธำรณสขุ และสขุภำพของประชำชน 

	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินการเก่ียวกับกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพ	 ประชาชน

ร้อยละ	 ๙๙.๙๒	 เข้าถึงหลักประกันสุขภาพจากการด�าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู ้ติดเชื้อ	 HIV/AIDS	 โดยให้ยาต้านไวรัส

อย ่างต ่อเนื่องตามเป ้าหมาย	 และให ้บริการผู ้ป ่วยไตวายเรื้อรัง

และผูป่้วยเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู	คดิเป็นร้อยละ	๑๓๐.๘๕	และ	๙๒.๘๔	 

ของเป้าหมายตามล�าดับ	 ขณะเดียวกัน	 ระบบบริกำรสุขภำพ ได้จัดให้มี 

เขตสุขภาพ	 ๑๒	 เขต	 และเขตกรุงเทพมหานคร	 เพื่อกระจายอ�านาจ 

ให้ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ	 รวมถึง 

ประชำชนร้อยละ	๙๙.๙๒
เข้ำถงึหลกัประกันสขุภำพ
จำกกำรด�ำเนินนโยบำย

หลกัประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(39)(38) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

การให ้บริการดูแลสุขภาพเชิงรุก	 โดยให ้มีทีมหมอครอบครัว	 (Family	 Care	 Team) 

จ�านวน	 ๖๖,๔๙๒	 ทีม	 กระจายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

และเชื่อมโยงกับบริการการรักษาในระดับที่สูงขึ้น	 ตลอดจนสนับสนุนให้โรงพยาบาลระดบัต่าง	 ๆ 

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (Hospital	 accreditation)	 จ�านวน	 ๙๗๓	 แห่ง 

และยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 เพื่อให้บริการคู่ขนานกับการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน	 ขณะท่ีกำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้ความส�าคัญแก่การจัดการปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ 

ในทุกกลุ ่มวัยอันจะน�าไปสู ่การลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและภาวะพึ่งพิง 

เม่ือเข้าสูวั่ยผู้สูงอายุ	 เช่น	 การแก้ปัญหาภาวะอ้วน	 การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และแก้ไขปัญหา 

การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น	การใช้มาตรการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และการบรโิภคยาสบู	การจดักจิกรรม 

ทางกีฬาและนนัทนาการทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	การจดับรกิารดแูลสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาว 

ควบคูไ่ปกับกำรเสริมควำมเข้มแขง็ของระบบเฝ้ำระวังโรคระบำด	โดยเน้นพฒันาระบบควบคมุโรคตดิต่อ

ร้ายแรงและภยัสขุภาพทีเ่กดิขึน้เฉพาะพืน้ท่ีและในกลุม่เป้าหมายพิเศษ	เช่น	โรคเมอร์ส	โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา 

และให้ความส�าคัญแก่การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการระบาดแบบบูรณาการ	 รวมถึงพัฒนาทีม 

สอบสวนโรคเคลือ่นทีเ่รว็คณุภาพ	๑๘๘	 เครือข่าย	 นอกจากนี	้ ยงัด�าเนนิมาตรการป้องกนัการบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 โดยเตรียมความพร้อมของระบบ 

การแพทย์ฉกุเฉนิ	ได้แก่	หน่วยบรกิารระบบรบัแจ้งและส่งต่อและทมีแพทย์ 

ประจ�าห้องฉุกเฉิน	 โดยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน	 ๑๓.๙๘ 

ต่อประชากรแสนคน	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญแก่กำรพัฒนำด้ำนงำนวิจัย 

และเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ มโีรงพยาบาลทีจ่ดัตัง้ห้องปฏบิตักิารเฉพาะ 

(Designated	 receiving	 area)	 เพือ่ตรวจวนิจิฉยั	พยากรณ์การด�าเนินโรค 

จ�านวน	๒๒	แห่ง	และด�าเนนิโครงการศกึษาวจิยัที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา 

การให้บรกิารและคุม้ครองด้านสขุภาพและการพฒันายา

 ๔.๖ นโยบำยข้อ ๖ กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

	 	 รฐับาลได้ด�าเนินมาตรการเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสนบัสนนุการปรบัตวัของภาคธรุกจิเอกชน

ในขณะเดียวกันได้เริ่มด�าเนินการแผนงานและโครงการต่าง	 ๆ	 เพ่ือการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ให้เศรษฐกจิมคีวามมัน่คง	แข่งขนัได้ดขีึน้	และสามารถขยายตัวได้อย่างย่ังยนืในระยะยาว	โดยทีป่ระชาชน 

ได้รบัผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกจิกนัอย่างทัว่ถงึมากขึน้	การด�าเนนิมาตรการเพือ่การเพิม่ศกัยภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 แบ่งออกได้เป็น	 ๒	 ระยะ	 คือ	 ระยะเร่งด่วน เช่น	 การเร่งรัดการเบิกจ่าย 

การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกจิและการฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ	และระยะปำนกลำง-ระยะยำว 

เน้นวางรากฐานให้ประเทศ	โดยมผีลการด�าเนินงานทีส่�าคญั	ดงันี้

  ๔.๖.๑ ระยะเร่งด่วน

	 	 	 (๑) กำรเร่งรัดเบิกจ่ำยงบประมำณ	 โดยด�าเนินมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึง่ท�าให้ส่วนราชการ	 รฐัวสิาหกจิ

หน่วยงานอืน่ของรฐัทีม่รีายจ่ายลงทนุเกนิ	 ๕๐	 ล้านบาท	 มกีารเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 เช่น	 เร่งรัดกระบวนการลงนามในสัญญาโดยเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า

เเละการลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(41)(40) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 	 (๒) กำรเร่งรดัพจิำรณำโครงกำรขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุทีค้่ำง

กำรพจิำรณำ จากช่วงก่อนวันที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ	ที	่๒/๒๕๕๗	เม่ือวนัที	่๓	ธนัวาคม	๒๕๕๗	เรือ่ง	นโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสรมิการลงทนุ

โดยก�าหนดสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมกิจการที่มีคุณค่า 

ต่อประเทศสูง	 ผลจากประกาศดังกล่าวท�าให้ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม	๒๕๕๘	 มีค�าขอรับ 

การส่งเสรมิการลงทนุ	๖๒๙	โครงการ	มลูค่าเงนิลงทุน	๑๑๙,๔๑๕	ล้านบาท

	 	 	 (๓) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนให้แก่เกษตรกรทัง้ในส่วนของเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว	 และเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่น	 ๆ	 ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการ 

ช่วยเหลอืทัง้มาตรการเพิม่รายได้ให้เกษตรกรผูม้รีายได้น้อย	 มาตรการสนบัสนนุสนิเช่ือ	 การประกนัภัย 

และการบรหิารจัดการข้าวในสตอ็กของรฐั	 เช่น	 โครงการประกนัภยัข้าวนาปี	 ปีการผลติ	๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

โดยเฉพาะโครงการประกนัภัยข้าวนาปี	ในปีการผลติ	๒๕๕๘	มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	โดยท�าประกนัฯ 

ทัง้สิน้	๙๒,๐๓๓	ราย	พืน้ที	่๑,๕๑๑,๙๙๐.๗๕	ไร่	คดิเป็นร้อยละ	๗๕.๕๙	ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย	มาตรการเพิม่รายได้ 

ให้แก่ผูม้รีายได้น้อย	วงเงนิ	๔๕,๐๐๐	ล้านบาท	มผีูไ้ด้รบั	๓,๖๑๗,๘๑๖	ราย 

โครงการสนิเชือ่เพือ่รวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร	

วงเงิน	 ๒๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 มีการจ่ายแล้ว	 ๑๐,๗๗๔.๓๒	 ล้านบาท 

โครงการสนิเชือ่ชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี	ปีการผลิต	๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

กรอบวงเงนิ	๓๔,๗๘๘	ล้านบาท	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการแล้ว	๗๙,๔๔๔	ราย 

โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี	 

ปีการผลิต	 ๒๕๕๗/๒๕๕๘	 สามารถลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรลูกค้าได้

จ�านวน	๑,๔๒๐,๘๔๓	 ราย	 เป็นเงนิ	 ๓๐๕.๒๒	 ล้านบาท	 จากต้นเงนิ	

๙๐,๕๓๖.๔๖	 ล้านบาท	 การชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 

ในการเกบ็สตอ็ก	(ร้อยละ	๓)	นาปรงัปี	๒๕๕๘	โดยมผีูป้ระกอบการค้าข้าวสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ	๑๔๐	ราย 

วงเงินกู้	 ๓๙,๐๐๐	 ล้านบาท	 ปริมาณเก็บสต็อก	 ๔.๓	 ล้านตัน	 วงเงินชดเชยดอกเบี้ย	 ๕๘๒	 ล้านบาท 

จัดตลาดนัดข้าวเปลอืกปี	๒๕๕๗/๒๕๕๘	 เพือ่รกัษาเสถยีรภาพราคาข้าวภายในประเทศ	ซึง่ส่งผลให้ราคา 

รับซือ้ข้าวเปลอืก	ณ	 ท่าข้าว	 โรงสสีงูขึน้เฉลีย่ตนัละ	๑๐๐-๘๐๐	บาท	 การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ 

โดยสามารถระบายข้าวในสตอ็กของรฐัจากปีการผลติ	๒๕๕๗	และ	๒๕๕๘	 รวมทัง้สิน้	 ๑๑.๑๘	 ล้านตนั	

(ข้อมูล	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘)	และเกษตรกรผูป้ลกูพชืชนิดอืน่ ๆ	เช่น	มาตรการการจ่ายเงนิกู้ 

ให้แก่เกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงั	จ�านวน	๒๔๕	ล้านบาท	ให้แก่เกษตรกร	๒,๐๘๑	สัญญา	ชดเชยดอกเบีย้ 

ให้ผูป้ระกอบการแปรรปูมนัส�าปะหลังอตัราร้อยละ	๓	ระยะเวลา	๒๔	เดอืน	โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร 

ชาวสวนยาง	กรอบวงเงิน	๘,๔๕๓.๙๙	ล้านบาท	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๘๐๑,๒๓๔	ครวัเรอืน	โครงการ

สนบัสนนุสนิเชือ่ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ยาง	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	๑๙	ราย	วงเงิน	๒๐,๔๕๐.๑๕	ล้านบาท	

โครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสรมิ	โดยธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรได้อนมุตัสินิเชือ่ให้เเก่เกษตรกร	๗๕,๓๑๕	ครวัเรอืน	วงเงิน	๖,๖๗๘.๑๐	ล้านบาท

และการให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยในลกัษณะเงินทนุหมนุเวยีน	วงเงนิ	๑๖,๙๕๓.๔๕	ล้านบาท	

(ข้อมูล	ณ	วนัท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

มีค�ำขอรบักำรส่งเสรมิ
กำรลงทุน	๖๒๙	โครงกำร

มูลค่ำเงนิลงทุน
๑๑๙,๔๑๕	ล้ำนบำท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(41)(40) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 	 	 รัฐบาลยังได้ด�าเนินมาตรการอื่น	 ๆ	 เช่น	 (๑)	มำตรกำรกำรเพิ่มรำยได้

โดยให้ความส�าคัญแก่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	 เช่น	 การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช

ในระบบการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี	 (Good	 Agricultural	 Practice:	 GAP)	 ในแหล่งผลิตผักและผลไม้

การตรวจประเมนิมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	 โรงงานผลติภณัฑ์สตัว์น�า้และตรวจวเิคราะห์คณุภาพ

สนิค้าประมง	และการพฒันาผูต้รวจประเมินระบบการผลติข้าว	GAP	และผูต้รวจประเมนิระบบการตรวจ

รับรองโรงสีข้าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร/ตามมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการ

ป้องกันอันตรายทีผู่บ้รโิภคอาจได้รบัจากการบรโิภคอาหาร	 (Good	Manufacturing	 Practice/Hazard	 

Analysis	 Critical	 Control	 Point:	 GMP/HACCP)	 (๒)	มำตรกำรลดรำยจ่ำย/ลดต้นทุนกำรผลิต 

ให้แก่เกษตรกร	เช่น	โครงการส่งเสรมิการให้บรกิารเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร	มปีระชาชนได้รบัประโยชน์ 

๒๑๘,๓๙๗	คน	พืน้ที	่๒,๘๑๐,๘๗๘	ไร่	ลดต้นทุนการผลติ	๙๔๕,๐๕๘,๓๐๔	บาท	การลดและการควบคมุ

ค่าเช่านาโดยเกษตรกรได้รับการลดค่าเช่านาลงเฉลี่ยรายละ	๖๓๑-๒๒,๒๓๘	บาท	จ�านวนเงินที่สามารถ

เจรจาลดค่าเช่านาลงได้	๓๔๒,๑๓๙,๓๐๘	บาท	การจัดตลาดเพื่อเกษตรกรโดยให้ภาคเอกชนในจังหวัด

ได้มีโอกาสร่วมมือจัดขึ้นทุกจังหวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 ๑	 ครั้ง	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้มีโครงการ

การจัดที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรมีผู้ได้รับสิทธิได้รับที่ดินแล้ว	 ๘๐,๐๐๐	 ราย	 ๖๐๐,๐๐๐	 ไร่	 และ

(๓) กำรช่วยเหลือด้ำนหน้ีสินเกษตรกร	 โดยเฉพาะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร

ทีป่ระสบอทุกภยั	 ปี	 ๒๕๕๔	 (ปีที	่ ๓)	 โดยการพกัช�าระหนีเ้ป็นเวลา	๓	 ปี	 และรฐับาลจ่ายดอกเบีย้แทน 

ตามอัตราดอกเบีย้ทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสมาชิกตามระยะเวลาท่ีพกัช�าระหนี	้ขณะนีร้ฐับาลได้ช�าระหนีแ้ทน

ทัง้จ�านวนโดยเบิกจ่ายเงนิชดเชยดอกเบีย้ให้เเก่สมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร	 ๒๖,๐๕๙	 ราย	 เป็นเงนิ 

๑๙๙.๒๒	ล้านบาท	นอกจากนี	้รฐับาลยงัได้มโีครงการพกัช�าระหนีเ้กษตรกร

รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต�่ากว่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท 

ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 โดยจ่ายชดเชยดอกเบ้ียให้ร ้อยละ	 ๓ 

จ�านวน	 ๓	 ปี	 และหน้ีค ้างช�าระ	 จ ่ายชดเชยดอกเบ้ียร ้อยละ	 ๔	 

จ�านวน	 ๓	 ปี	 และจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื ้นฟูอาชีพแก่สมาชิก 

ขณะนี้ได้จ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียให้เเก่สมาชิก	 จ�านวน	 ๒๐๐,๒๙๑	 ราย 

วงเงนิ	๘๕.๒๗	 ล้านบาท	 รฐับาลยงัได้จดัตัง้กองทนุหมุนเวยีนเพือ่การกู้ยมื 

แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	 โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

จ�านวน	๑,๑๙๐	ราย	วงเงิน	๔๔๘.๘๗	ล้านบาท	

   (๔) กำรดูแลค่ำครองชีพให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อย	 เช่น	 การจัดงาน

ธงฟ้าทัว่ประเทศ	รวม	๑,๙๐๐	ครัง้	สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า	๗	ล้านคน	มลูค่ากว่า	

๗๐๐	ล้านบาท	การจ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถงุตามโครงการเพือ่ชมุชนให้แก่ผู้มรีายได้น้อยราคาต�า่กว่าตลาด 

ประมาณร้อยละ	๒๐	ผ่านสหกรณ์	รวม	๕๘	จงัหวัด	๑๒๔	สหกรณ์	การตรึงราคาหรอืชะลอการปรบัราคา

จ�าหน่ายจนถงึเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๕๘	และการขยายระยะเวลาด�าเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพี 

ของประชาชนด้านการเดนิทางออกไปถงึวนัท่ี	๓๐	เมษายน	๒๕๕๙	

	 	 	 (๕) กำรด�ำเนินมำตรกำรทำงเศรษฐกจิเพือ่สนับสนนุกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ 

เช่น	มำตรกำรภำษีเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนำภำยในประเทศ	 มีผลใช้บังคับ 

ถงึวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	มำตรกำรสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุของประชำชนรำยย่อย 

(สนิเชือ่ Nano-Finance)	 วงเงนิไม่เกนิ	 ๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อราย	 ปัจจบุนัมผีูป้ระสงค์ประกอบธรุกจิ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(43)(42) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ยืน่ขอใบอนญุาต	จ�านวน	๒๔	ราย	โดยผ่านเกณฑ์และลงนามใบอนญุาตแล้ว	จ�านวน	๑๕	ราย	มำตรกำร

กระตุน้เศรษฐกจิระยะที ่๒	ประกอบด้วย	โครงการเงนิกู้เพือ่การพฒันาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรน�า้

และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	กรอบวงเงนิ	๗๗,๐๙๕.๕๖	 ล้านบาท	จดัสรรไปแล้ว	๖๗,๘๗๖.๘๒

ล้านบาท	และเบิกจ่ายไปแล้ว	๕,๒๓๕.๖๓	ล้านบาท

	 	 	 	 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 

และตลุาคม	๒๕๕๘	อาท ิ มำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยูข่องประชำชนผูมี้รำยได้น้อยและมำตรกำร

กระตุน้กำรลงทุนขนำดเลก็ของรฐับำลท่ัวประเทศ	วงเงิน	๑๓๖,๒๗๕	ล้านบาท	ได้แก่	มาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน	วงเงินรวม	๖๐,๐๐๐	ล้านบาท	มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล	

(ต�าบลละ	 ๕	 ล้านบาท)	วงเงนิรวม	๓๙,๗๔๓.๘๐	 ล้านบาท	และมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ 

ของรัฐบาลทัว่ประเทศ	วงเงนิรวม	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	มำตรกำรกำรเงนิกำรคลงัเพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ 

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน	ได้แก่	โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต�า่เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีน

ให้กับผู้ประกอบกิจการ	 SMEs	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค�้าประกันสินเชื่อโครงการ	 

Portfolio	Guarantee	Scheme	ระยะที	่๕	(PGS	5)	มาตรการสนบัสนนุ	SMEs	ผ่านการร่วมลงทนุ	มาตรการ

ลดอตัราภาษีเงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัผูป้ระกอบการ	 SMEs	 และมาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิผู้ประกอบการ

รายใหม่	(New	Start-up)	และมำตรกำรกำรเงินกำรคลงัเพือ่กำรกระตุ้นเศรษฐกจิภำคอสงัหำรมิทรพัย์ 

โดยการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 

เพือ่ให้มโีอกาสในการเข้าถงึสนิเชือ่เพือ่ซือ้ทีด่นิพร้อมอาคารหรอืห้องชดุควบคู่ไปกบัการลดค่าธรรมเนยีม 

ส�าหรับการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมโดยการลดค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนการโอนและค่าจดทะเบยีน

การจ�านองอสงัหารมิทรพัย์และห้องชุด	 จากเดมิร้อยละ	๒	 ของราคาประเมนิทนุทรพัย์ในกรณกีารโอน 

และร้อยละ	 ๑	 ของมูลค่าท่ีจ�านอง	 แต่ไม่เกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 ในกรณีจ�านองเหลือร้อยละ	๐.๐๑ 

เป็นเวลา	๖	เดอืน

	 	 	 (๖) กำรลดอุปสรรคในกำรส่งออก	 ได้เร่งด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์

การขับเคลื่อนการส่งออก	 เช่น กำรเร่งรัดท�ำตลำดเชิงกลยุทธ์โดยกำรผลักดันสินค้ำและบริกำร 

เป็นกลุม่อย่ำงครบวงจร (Cluster) ในกลุม่สนิค้าการเกษตรอาหาร/อาหารแปรรปู/อตุสาหกรรมและ 

ทั่วไป	 รวมถึงการส่งเสริมการขยายการค้าในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้ขยายตลาด 

หรือด�าเนินธุรกิจในอาเซียนได้กว่า	 ๑,๐๐๐	 ราย	 เกิดมูลค่าการสั่งซ้ือกว่า	 ๑,๑๐๐	 ล้านบาท 

กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรส่งออกเพื่อวำงรำกฐำนเศรษฐกิจในระยะยำว โดยพัฒนาและส่งเสริม

อตุสาหกรรมทีม่ศัีกยภาพของไทยผ่านโครงการ	Product	 and	 Service	Champion	 รวมถงึการจบัคู ่

เจรจาธรุกจิรวม	๑,๐๐๐	คู	่มผีูซ้ื้อจากประเทศต่าง	ๆ 	มากกว่า	๓๐	ประเทศ	กำรเจรจำเชงิรุกเพือ่เปิดตลำด 

และลดอุปสรรคทำงกำรค้ำในระดับพหุภำคี ระดับภูมิภำคและระดับ

ทวิภำคีส�าหรับการเจรจาเขตการค้าเสรี	 (Free	 Trade	 Area:	 FTA) 

ปัจจุบนัมอียู	่๑๖	ประเทศ	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้มผีลใช้บังคบัอกี	๒	ฉบบั 

(สาธารณรัฐชลิแีละสาธารณรฐัเปร)ู	และก�าลงัจะเจรจา	FTA	กบัอกี	๒	ประเทศ 

นอกจากนี้	 ไทยได้ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

๔๘	 ประเทศโดยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตาอันเป็นประโยชน์ 

เเก่การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศดังกล่าว	 และเป็นการขยาย

ความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด	 ซึ่งส่วนใหญ ่

ส่งเสรมิกำรขยำยกำรค้ำในอำเซียน
ผ่ำนกิจกรรมส่งเสรมิต่ำง	ๆ

ส่งผลให้ขยำยตลำดหรอืด�ำเนินธุรกิจ
ในอำเซียนได้กว่ำ	๑,๐๐๐	รำย

เกิดมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือกว่ำ	๑,๑๐๐	ล้ำนบำท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(43)(42) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้ด้วย	 นอกจากนี้	 ยังได้ส่งเสริมขยำยกำรค้ำในตลำดศักยภำพใหม่ ๆ 

เช่น	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	

สาธารณรฐัอนิเดยี	รวมถึงประเทศในเเดนตะวนัออกกลาง	ลาตนิอเมรกิา	และแอฟรกิา	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ 

ได้รบัการส่งเสรมิไปขยายตลาดกว่า	๙,๔๐๐	ราย	เกิดมลูค่าการสัง่ซือ้กว่า	๑๓๘,๐๐๐	ล้านบาท	

  ๔.๖.๒ ระยะปำนกลำง-ระยะยำว

	 	 	 (๑) กำรปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บภำษีให้จัดเก็บได้อย่ำงครบถ้วน	 เช่น

กำรจัดเกบ็ภำษีเพ่ือลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	(ฉบบัที	่๔๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ภาษีเงนิได้

จากการรบัให้)	 ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที	่ ๕	 สิงหาคม	๒๕๕๘	กำรขยำยฐำนภำษี

ประเภทใหม่ โดยทบทวนรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง	 เพ่ือน�าภาษีที่ดิน 

และสิง่ปลกูสร้างมาใช้บงัคบัแทนภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	และภาษบี�ารงุท้องที	่กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงภำษี

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 (๑)	 มาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้ง

ส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ	(International	Headquarters:	 IHQ)	และมาตรการภาษีส่งเสรมิการจดัต้ัง 

บรษิทัการค้าระหว่างประเทศ	 (International	 Trading	 Center:	 ITC)	 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	(๒)	การปรบัปรงุโครงสร้างอตัราภาษศุีลกากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลติ

ได้ด�าเนนิการออกประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	การลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศลุกากรตามมาตรา	๑๒ 

แห่งพระราชก�าหนดพกัิดอตัราศลุกากร	พ.ศ.	๒๕๓๐	(ฉบบัที	่๑๑)	โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษาเม่ือวนัที ่

๒๙	ธนัวาคม	๒๕๕๗	(๓)	มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษมีลูค่าเพิม่	 

โดยได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอตัราภาษมีลูค่าเพ่ิม	 (ฉบบัที	่ ๕๙๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 และมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	 (๔)	 ร่างพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่..) 

พ.ศ.	....	(มาตรการยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวจิยั 

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 

๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	อนมัุตหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว	และ	(๕)	ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความ 

ในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	(มาตรการภาษีเพือ่สนบัสนนุการกฬีา) 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 

ดังกล่าว	 นอกจากนี้	 ได ้มีกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติของสินค้ำที่มี 

กำรหลีกเลี่ยงภำษี โดยแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการค�านวณภาษีสรรพสามิต 

การปฏริปูการจดัเกบ็ภาษสุีรา	ยาสบู	ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	อนมุตัหิลกัการ 

ร่างพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	...	และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามติ 

รวม	๒	ฉบบั	กำรปรบัปรงุกำรจดัเกบ็ภำษห้ีำงหุน้ส่วนและคณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคล	ซึง่ได้มกีารประกาศ

ใช้พระราชบญัญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร	(ฉบบัที	่๓๙)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ประกาศในราชกิจจานเุบกษา	

เมือ่วันที	่๒๖	ธนัวาคม	๒๕๕๗	กำรปรับปรงุกำรจัดเกบ็ภำษสี�ำหรบักจิกำรโรงเรยีนเอกชนและโรงเรยีน

กวดวชิำ	 ซ่ึงได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	

(ฉบับที	่ ๕๘๙)	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วนัที	่ ๑๐	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	และมผีล 

ใช้บงัคบัเมือ่วันที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

ปรบัปรงุโครงสร้ำงภำษี
เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรเเข่งขันทำงเศรษฐกิจ
เเละวิธีกำรจดัเก็บภำษีเพือ่
ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(45)(44) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 	 (๒) กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วในประเทศไทย	รฐับาลได้จดัท�าแผนปฏิบตักิาร

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว	 จ�านวน	๑๕๖	 แห่ง	 และได้จัดท�าแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ	 เพื่อส่งเสริม

การท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ให้ได้มาตรฐานสากล	ในอทุยานแห่งชาตนิ�าร่อง	๔	พืน้ที	่ได้แก่	อทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่	อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	อทุยานแห่งชาตเิอราวัณ	และอทุยานแห่งชาติธารโบกขรณ	ีรวมถงึ

การจัดท�ายุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทย

อย่างยั่งยืน	 โดยมีวิสัยทัศน์	 “วำงรำกฐำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้ประเทศไทย 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วคณุภำพอย่ำงมดีลุยภำพและย่ังยนื”	ทัง้นี	้รฐับาลได้จดักิจกรรมส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 

อย่างต่อเน่ือง	 เช่น	ตลาดน�า้วถิไีทย	คลองผดุงกรุงเกษม	การส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิเีกษตร	 เช่น	การด�าเนนิ

โครงการ	 ๑๒	 เมืองต้องห้าม...พลาด	 และการจัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	 ๘	 คลัสเตอร์	 ครอบคลุม

ไปทกุภูมภิาคภายในปี	๒๕๖๐	กิจกรรมบรูณาการท่องเทีย่วกบังานมรดกทางศลิปวฒันธรรม	(ในช่วงกลางคนื)	

เช่น	การแสดงจากส�านกังานการสงัคตี	กรมศลิปากร	รวมถงึการนมสัการพระพทุธไสยาสน์	ณ	วดัพระเชตพุน

วมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร	 และชมโบราณสถานและรปูแบบสถาปัตยกรรมเกาะกรุงรตันโกสนิทร์

ณ	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท�าในประเทศไทย

ครั้ง ท่ี	 ๓	 โครงการส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาเครือข ่ายท่องเที่ยว 

โดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 “ท่องเที่ยวชุมชน...ท่องเที่ยววิถีไทย”	 นอกจากน้ี 

รัฐบาลยังได้ลงนามในความตกลงวา่ด้วยการจัดตั้งส�านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส�าหรบัการด�าเนินงาน 

ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ

ด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนอีกด้วย	 ในส่วนของ 

กำรป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วนัน้ 

รัฐบาลได้มีโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัย 

ด้านการท่องเทีย่ว	 (ปีที่	 ๔)	 เพื่อให้ข้อมูลและค�าแนะน�า 

ในการป้องกนัภยัจากการท่องเทีย่ว	 ช่องทางการร้องเรียน 

ร ้องทุกข์และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาประสบเหตใุนประเทศไทย 

ผ่านสือ่ต่าง	ๆ	การปราบปรามแก๊งค์หลอกลวงนกัท่องเทีย่ว

	 	 	 ในด้านกำรส่งเสรมิกำรกฬีำนัน้	รฐับาลได้ด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 

การกีฬาของไทยอย่างต่อเน่ือง	 รวมท้ังการเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม 

ด้านกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย	 เช่น	 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส ์

คร้ังที	่ ๔	ณ	 จงัหวดัภเูกต็	 การเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมสหพนัธ์โอลิมปิก 

แห่งชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๗	การเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาเอเชยีนเกมส์	ครัง้ที	่ ๑๗	กฬีาเอเชียนพาราเกมส์ 

คร้ังที	่ ๑๑	ณ	 เมอืงอนิชอน	สาธารณรฐัเกาหล	ี และการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนระหว่างประเทศ

แห่งอาเซยีน	 “อาเซยีนสกลูเกมส์”	 ครัง้ที	่ ๖	 (6th	 ASEAN	 Schools	Games	 2014)	ณ	 เมอืงมารกินิา	

สาธารณรฐัฟิลปิปินส์

	 	 	 (๓) กำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำรพลังงำน	รฐับาลได้วางกรอบแผนพลงังำน

ในภำพรวม	โดยบรูณาการแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า	(Power	Development	Plan:	PDP)	แผนพฒันา

พลงังานทดแทน	(Alternative	Energy	Development	Plan:	AEDP)	และแผนอนรุกัษ์พลังงาน	(Energy	

Efficiency	Development	 Plan:	 EEDP)	 เข้าด้วยกนั	 รวมถงึได้จดัท�าแผนบริหารจดัการก๊าซธรรมชาติ	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(45)(44) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

(Gas	Plan)	และแผนบรหิารจดัการน�า้มันเชือ้เพลงิ	(Oil	Plan)	ซึง่กรอบแผนพลงังานดงักล่าวมเีป้าหมาย

ในการเสรมิความมัน่คงและเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้พลังงาน	ทัง้ด้านความมัน่คงของระบบไฟฟ้า	ต้นทนุ 

การผลติ	 ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมของการผลติไฟฟ้า	 และด้านการเพิม่ความมัน่คงและประสทิธภิาพ 

ในการบรหิารจัดการก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มันเชือ้เพลิง	

	 	 	 	 ในปี	๒๕๕๘	รฐับาลได้เร่งส�ำรวจแหล่งปิโตรเลยีมอย่างต่อเนือ่ง	โดยส�ารวจ

พบแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกใหม่ที่แหล่งดงมูล	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ด�าเนินการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม

ที่แหล่งวาสนา	 และสนับสนุนการต่อสัมปทานที่จะหมดอายุลงของกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ

และข้างเคยีง	และกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาตบิงกช	ทัง้นี	้รฐับาลมนีโยบายให้ชะลอการยืน่ค�าขอสทิธสิ�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม	 (รอบที่	 ๒๑)	 ออกไปก่อน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ได้เหน็ชอบสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาตเิหลว	 (Liquefied	Natural	Gas:	 LNG)	 ระยะยาวเพิม่เตมิ	๒	 ฉบบั

และเหน็ชอบกรอบการลงทนุโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตริะยะที	่๑	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๒)	และระยะที	่๒ 

(ปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	 รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

ของการลงทุนเพื่อรองรับการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ิมเติม	 อีกทั้งมีมติเหน็ชอบการขยายระบบ 

การขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกจากน้ี	 รัฐบาลมีการจัดท�า

แผนรองรบัสภาวะฉกุเฉนิด้านพลงังานทัง้ในกรณกีารหยดุจ่ายก๊าซจากแหล่งก๊าซธรรมชาตต่ิางประเทศ 

และการเปิดศนูย์เฝ้าระวงัวกิฤตพลังงานช่วงสงกรานต์

	 	 	 	 รัฐบาลได้ผลักดันกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำตำมแผน

พฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ รวมถึงท�าข้อตกลงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

รวม	๕,๔๒๗	 เมกะวตัต์	 และอยูร่ะหว่างการผลักดนัโครงการเพือ่เสริมความมัน่คงด้านไฟฟ้ากบัสาธารณรฐั 

เเห่งสหภาพเมยีนมา	มกีารจดัท�าบนัทกึความเข้าใจ	(MoU)	กบัทบวงพลงังานระหว่างประเทศ	(International 

Energy	Agency:	IEA)	สหพนัธรฐัรสัเซยี	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา	และร่วมจัดท�าแผนปฏบิตักิารว่าด้วย 

ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนฉบับปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๘	 ในด้านราคาพลังงาน	 รัฐบาลได้ปรับ

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(Liquefied	 Petroleum	 Gas:	 LPG)	 โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 

ส�าหรบัยานยนต์	(Natural	Gas	Vehicles:	NGV)	และโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า 

ให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน	 ส่วนการลดการผูกขาด 

ในกิจการก๊าซธรรมชาติและกิจการโรงกล่ันน�้ามัน	 รัฐบาลได้ประกาศใช้

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ 

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี	 LNG	 แก่บุคคลที่สาม	 (ฉบับที่	 ๒) 

ในราชกจิจานเุบกษาและมีผลใช้บงัคับตัง้แต่วันที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

	 	 	 	 ส่วนกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทน	 รัฐบาลได้ปรับปรุง 

มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 โดยเปลี่ยน 

จากระบบ	 Adder	 เป็น	 Feed	 in	 Tariff	 (FiT)	 เพื่อให้สอดคล้อง 

กับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท 

เกิดแรงจูงใจในระยะยาวและเป ็นธรรมเเก ่ ผู ้ผลิตและผู ้บริ โภค 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานลงนามในบันทึกความเข้าใจ	

(MoU)	 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปลายปี	 ๒๕๕๗	 เพื่อพัฒนา 

พฒันำโรงไฟฟ้ำเเละระบบ
ส่งไฟฟ้ำเพ่ือพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ

เเละออกข้อบังคบัเพ่ือ
ลดกำรผูกขำดในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ

เเละกิจกำรโรงกลัน่น�ำ้มัน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(47)(46) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ไปสู่การเป็น	 One	 Stop	 Service	 ในด้านการอ�านวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตส�าหรับ 

การประกอบกจิการจากไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	นอกจากนี	้ยงัมกีารด�าเนนิโครงการรณรงค์การประหยดั 

พลงังานอย่างต่อเนือ่งและมกีารด�าเนนิงานอื่น	 ๆ	 ในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และด�าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงานในระดับชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 	 (๔)	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง	โดยมกีารด�าเนนิการ

ทีส่�าคัญ	ดงันี้

	 	 	 	 (๔.๑) ทำงบก	 ได้แก่	 (๑)	 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำน เพื่อให้ 

ประชาชนมีการใช้จักรยานเพ่ือการออกก�าลังกาย	 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 และเป็นยานพาหนะ 

ในชวีติประจ�าวัน	โดยมเีส้นทางจกัรยานทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็	สามารถใช้งานได้	๕๖๖.๑๒	กโิลเมตร	อยูร่ะหว่าง 

การด�าเนนิการ	๗๑๕.๓๙	กโิลเมตร	และจะพฒันาเพิม่ในอนาคต	๑,๐๗๑.๑	กโิลเมตร	(๒)	โครงกำรรถไฟ 

ทำงคู่ ๖ เส้นทำง โดยอยู่ระหว่ำงกำรประกวดรำคำ ๒ เส้นทำง	 คือ	 ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา 

และช่วงชมุทางถนนจริะ-ขอนแก่น	อยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอขออนมุตัโิครงกำรเพือ่ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำง 

จำกคณะรัฐมนตร ีจ�ำนวน ๑ เส้นทำง	คอื	ช่วงประจวบคีรขัีนธ์-ชุมพร	และอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำรำยงำน

กำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) จ�ำนวน ๒ เส้นทำง

คอื	 ช่วงลพบรีุ-ปากน�า้โพ	 ช่วงมาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ	 และช่วงนครปฐม-หวัหนิ	 (๓) โครงกำรระบบ

รถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดงอ่อน ช่วงบำงซื่อ-พญำไท-

มกักะสนั-หวัหมำก และสำยสแีดงเข้ม ช่วงบำงซือ่-หวัล�ำโพง 

อยูร่ะหว่างเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนมัุตดิ�าเนนิโครงการ	 

(๔)	 โครงกำรระบบรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

Airport Rail Link ส่วนต่อขยำย พญำไท-ดอนเมือง 

อยู ่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการก่อนน�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรี	(๕)	โครงกำรรถไฟฟ้ำ ๔ สำย ประกอบด้วย 

สำยสชีมพ ูช่วงแครำย-มนีบุรี	อยูร่ะหว่างการรถไฟฟ้ามหานคร 

น�าเสนอรายงานผลการศึกษา	 ให้คณะกรรมการนโยบาย 

การให้เอกชนร่วมลงทนุพจิารณา	สำยสเีหลือง ช่วงลำดพร้ำว- 

ส�ำโรง อยู่ระหว่างการรถไฟฟ้ามหานครน�าเสนอรายงาน 

ผลการศึกษา	 ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนพิจารณา	สำยสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สวุนิทวงศ์) อยูร่ะหว่างเสนอคณะรฐัมนตรี 

เพื่อขออนุมัติด�าเนินโครงการก่อสร้าง	สำยสีม่วง (ตอนล่ำง) ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่าง 

น�าเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ 

ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทยพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

ด�าเนินโครงการก่อสร้าง	 (๖)	 โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง ๓ เส้นทำง ประกอบด้วย 

สำยพัทยำ-มำบตำพุด คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม	 ๒๕๕๙	 ก�าหนด 

เปิดให้บริการในปี	๒๕๖๒	สำยบำงปะอนิ-นครรำชสมีำ คาดว่าจะลงนามในสญัญาภายในเดอืนพฤษภาคม	

๒๕๕๙	 จะเปิดให้บริการในปี	 ๒๕๖๒	สำยบำงใหญ่-กำญจนบุรี คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 

เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๙	และ	(๗) โครงกำรจัดซือ้รถโดยสำรใช้เชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิ(จ�ำนวน ๔๘๙ คนั)

โดยจะทยอยส่งมอบรถจนครบ	๔๘๙	คนั	ภายในต้นปี	๒๕๕๙



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(47)(46) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 	 	 (๔.๒) ทำงน�ำ้ ได้แก่	(๑)	โครงกำรพฒันำศูนย์กำรขนส่งตูส้นิค้ำทำงรถไฟ

ทีท่่ำเรอืแหลมฉบงั (ระยะที ่ ๑)	 คณะรฐัมนตรมีมีติเมือ่วนัที	่ ๒๒	 กนัยายน	๒๕๕๘	อนมุตัใินหลกัการ

ให้ด�าเนินโครงการ	สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้า	จ�านวน	๒.๐	ล้าน	TEUs	ต่อปี	(๒)	โครงกำรพัฒนำ

ท่ำเทียบเรือชำยฝั ่ง (ท่ำเทียบเรือ A) ที่ท่ำเรือแหลมฉบัง	 สามารถรองรับตู ้สินค้าได้สูงสุด

ถงึ	๓๐๐,๐๐๐	TEUs	 ต่อปี	 คาดว่าจะลงนามในสญัญาในเดือนธนัวาคม	๒๕๕๘	 และจะเปิดให้บรกิาร

ในปี	๒๕๖๑	และ	(๓)	กำรจัดมหกรรมเรอืส�ำรำญและมำรน่ีำ โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	

๒๕๕๘	อนมัุตโิครงการจดัมหกรรมเรอืส�าราญและมารน่ีา	เพือ่สนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารน่ีา

ของอาเซียน	และได้เปิดตัวโครงการเมือ่วนัท่ี	๑๖	กันยายน	๒๕๕๖	

	 	 	 	 (๔.๓)	 ทำงอำกำศ	ได้แก่	(๑)	โครงกำรท่ำอำกำศยำนอูต่ะเภำ แบ่งเป็น 

๓	 ระยะ	 ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มศักยภาพในการรองรับ 

ผูโ้ดยสารเป็น	๓	ล้านคนต่อปี	ระยะท่ี ๒ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓)	เพิม่ศกัยภาพ 

ในการรองรบัผู้โดยสารเป็น	๕	ล้านคนต่อปี	และระยะที ่๓ (หลังปี ๒๕๖๓) 

พฒันาศักยภาพเพือ่รองรบัการเตบิโตของกจิการบนิในอนาคต	ขณะนีไ้ด้จดัท�า 

แผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยาน 

เชิงพาณชิย์แห่งที	่ ๓	 เพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ	 (๒)	โครงกำร 

ทำงอำกำศ ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ ๒ โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำร 

พฒันำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิระยะที ่๒	คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในเดอืนมนีาคม	๒๕๕๙	ก�าหนดแล้วเสรจ็ 

ภายในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และโครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งที่ ๓ และ ๔ วงเงินโครงกำร 

๒๐,๒๔๓ ล้ำนบำท คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการก่อสร้างทางวิง่เส้นที	่๓	ภายในต้นปี	๒๕๖๐	มกี�าหนด

แล้วเสรจ็ภายในปี	๒๕๖๒

	 	 	 	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมกำรลงทุนร่วมภำครัฐ

และเอกชนในรปูแบบ Public Private Partnerships: PPP เช่น	การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์	PPP	การเห็นชอบ

ให้ด�าเนนิโครงการทีอ่ยูใ่น	Project	Pipeline	ภายใต้ยทุธศาสตร์ดงักล่าว	รวมถงึการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรอง

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการภายใต้พระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม	รวมทัง้จะมกีารจดัตัง้กรมกำรขนส่งทำงรำง เพือ่ก�ากบัดูแลระบบรางของประเทศ

โดยรัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�า

ร่างพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางราง	พ.ศ.	....

	 	 	 (๕) กำรพัฒนำอตุสำหกรรม	เช่น	(๑)	กำรเร่งรดักำรพจิำรณำอนญุำต โดยปรบัลด 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการออกใบอนญุาตต่าง	ๆ 	เช่น	ใบอนญุาตประกอบ/ขยายการประกอบกจิการโรงงาน 

(ร.ง.๔)	จากเดมิทีใ่ช้เวลาในการพจิารณา	๙๐	วนัท�าการ	ลดลงเหลือ	๓๐	วนัท�าการ	ใบอนญุาตประทานบตัร 

และอาชญาบตัร	 ลดเหลอื	 ๔๕	 วนัท�าการ	 ใบรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

จากเดิม	 ๔๖	 วันท�าการ	 เหลือเพียง	 ๒๖	 วันท�าการ	 (๒)	 กำรปรับปรุงกฎหมำย 

และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำร	 ได้แก่	 การออกกฎกระทรวงยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ระยะเวลา	 ๓	 ปี 

(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐)	การประกาศใช้พระราชบัญญตัจิดทะเบยีนเคร่ืองจกัร	(ฉบบัท่ี	๓) 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘ 

พฒันำศกัยภำพของท่ำอำกำศยำน
เพือ่รองรบักำรเตบิโตของธุรกิจ

กำรบินในอนำคต

ปรบัลดข้ันตอนเเละระยะเวลำ
กำรออกใบอนุญำตต่ำง	ๆ
รวมท้ังปรบัปรงุกฏหมำย
เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก
ให้เเก่ผู้ประกอบกำร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(49)(48) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้น	๙๐	 วนั	 นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 (วนัที	่ ๒๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๘) 

และการประกาศใช้พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	(ฉบบัท่ี	๗	)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที	่ ๒๗	 สงิหาคม	๒๕๕๘	มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้น	๓๐	 วนั	 นบัแต่วนัประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา	 (วนัที	่ ๒๖	กนัยายน	๒๕๕๘)	 (๓)	กำรพฒันำอตุสำหกรรมกบักำรบรหิำรจดักำร 

สิง่แวดล้อม	ก�าหนดให้	“กำรบริหำรจดักำรขยะชมุชนและกำกขยะอตุสำหกรรม” เป็นวำระแห่งชำต ิ

ได้จดัการอบรมสมัมนาเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	เรือ่ง	“การจดัการกากอตุสาหกรรม”	แก่ผูป้ระกอบการ 

ที่ยังไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	 จ�านวน 

๕๒,๓๔๖	 ราย	 และให ้ผู ้ประกอบการท่ีผ ่านการอบรมลงทะเบียนเข ้าสู ่ระบบการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง	รวมทัง้	จัดตัง้นคิมอตุสำหกรรมบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม	อยูร่ะหว่าง

ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้นคิมฯ	 (๔)	กำรผลกัดนัเมอืงอตุสำหกรรมเชงินเิวศ (Eco Industrial) 

 มกีารจดัท�าแผนแม่บทเมอืงอุตสำหกรรมเชงินเิวศแล้ว	จ�านวน	๑๕	จงัหวัด	ได้แก่	จงัหวัดระยอง	ปราจนีบรุี	

ฉะเชิงเทรา	สมทุรปราการ	สมทุรสาคร	นครราชสมีา	ขอนแก่น	พระนครศรอียธุยา	สระบรุ	ีสงขลา	สรุาษฏร์ธาน ี

ปทมุธาน	ีชลบรีุ	นครปฐม	และราชบุร	ี(๕)	กำรส่งเสรมิและพฒันำเพ่ือเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ของภำคอตุสำหกรรม	 ได้แก่	 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์	และส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ 

ธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล	 และ	 (๖)	 กำรส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

โดยก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน	จ�านวน	๘๓	เรือ่ง	รบัรองคณุภาพผลติภัณฑ์ชมุชน	จ�านวน	๖,๗๒๘	ฉบบั 

ตรวจตดิตามเพ่ือรกัษาคุณภาพ	๒,๐๗๐	ผลิตภณัฑ์	

	 	 	 (๖) กำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล 

อาท ิ กำรจัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการยกร่างแผนฯ	กำรส่งเสริม

ภำรกจิด้ำนดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เช่น	 การจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรู ้

ICT	 ชมุชน	 (ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๘)	 จ�านวน	๑,๙๘๐	 แห่ง	

การด�าเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

คุกคามตรวจสอบจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

กำรพฒันำระบบ Interoperability Transactions ID Management 

System (ITIMS)	เพือ่เช่ือมโยงระบบจดัเก็บข้อมลู	Messaging	Repository 

ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้สามารถท�างานร่วมกันได้	 เช่น งำนระบบ 

มำตรฐำนกลำงข้อควำมกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น ๒

มีการน�าไปใช้แล้ว	 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภายใต ้

กลุม่ธนาคาร	และงำนระบบมำตรฐำนกลุม่สขุภำพได้แก่	มาตรฐานบญัชยีา 

และรหสัยาของไทย	มกีารน�าไปใช้แล้วโดยศนูย์พฒันามาตรฐานระบบข้อมลู 

สุขภาพไทย	กำรส่งเสริมควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เพือ่พัฒนาขดีความสามารถและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่กลุม่	SMEs	

และ	OTOP	โดยมผีูป้ระกอบการผ่านการคดัเลือก	๔๒๐	กจิการ		อยูร่ะหว่าง 

ผลักดันให้เข้าร่วมกับ	 Thaiemarket.com	 และการให้บริการศูนย์รับ

เรื่องร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	 www.occ.thaiemarket.com	

ตัง้แต่วนัที	่ ๒๙	มถินุายน	๒๕๕๘	 โดยมกีารร้องเรยีน	 จ�านวน	๓๐๘	 เรือ่ง 

กำรส่งเสรมิควำมเชือ่ม่ันในกำรท�ำธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์	เพือ่พฒันำขีดควำมสำมำรถ

และสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้แก่
กลุม่	SMEs	และ	OTOP	โดยมีผู้ประกอบกำรผ่ำน

กำรคดัเลอืก	๔๒๐	กิจกำร	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(49)(48) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

และกำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรภำครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนา	 e-Service	 ภาครัฐ 

โดยรวบรวมแอปพลเิคชนัต่าง	ๆ 	ไว้บน	Government	Application	Center	(GAC)	จ�านวน	๙๗	แอปพลิเคชนั 

(๑๒	 หมวด)	 ซ่ึงมีแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว	 จ�านวน	 ๗	 แอปพลิเคชัน

นอกจากน้ี	 ได้จัดท�าแอปพลิเคชันเพิ่มเติม	 คือ	 แอปพลิเคชันข้อมูลภาพแผนที่แปลงที่ดินของ 

กรมท่ีดิน	 แอปพลิเคชันข้อมูลสิทธิคนพิการ	 แอปพลิเคชันค้นหาต�าแหน่งร้านขายยาของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 แอปพลเิคชนัรบัเรือ่งร้องเรยีนของกรมป่าไม้	 เเละแอปพลเิคชนัสอบถาม 

เส้นทางเดนิรถขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

 ๔.๗ นโยบำยข้อ ๗ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน

	 	 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยจัดตั้งคณะกรรมการ

ศนูย์อ�านวยการเตรยีมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	 รวมถงึจดัท�ายทุธศาสตร์

และแผนงานระยะ	๕	ปี	รองรบัท้ัง	๓	เสาประชาคมอาเซยีน	โดยในด้ำนกำรเมอืง 

และควำมม่ันคง	 ได้จดัตัง้	 (๑)	 ศูนย์อาเซียนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ 

เพื่อบูรณาการข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ 

(๒)	 ศนูย์	 ASEAN	Narcotics	 Cooperation	Center	 (ASEAN-NARCO) 

เพือ่ด�าเนนิการด้านความร่วมมอืในการป้องกนัยาเสพตดิ	และ	 (๓)	ศนูย์แพทย์ 

ทหารอาเซยีนเพือ่เป็นศนูย์กลางของส�านกังานทางการแพทย์ทหารของอาเซยีน 

ด้ำนเศรษฐกจิ	 ได้ด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ	ตามพนัธกรณขีองอาเซยีน	อาทิ

การเปิดเสรกีารค้าและบรกิาร	๕	สาขา	 (โทรคมนาคม	คอมพิวเตอร์ขนส่ง	

โลจสิตกิส์และก่อสร้างการเงนิและประกนัภยั	และการศกึษา)	การเชือ่มโยง 

ด้านการขนส่งการสือ่สาร	และพลงังานการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัโดยการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้อง	และการปรบัมาตรฐานผลติภัณฑ์สาขาไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์	ยานยนต์ 

และชิน้ส่วน	 ผลติภณัฑ์ยาง	 เพือ่ให้สอดคล้องมาตรฐานอาเซยีน	 รวมถงึการจดัตัง้ศูนย์ทดสอบยานยนต์ 

และยางล้อแห่งชาต	ิและด้ำนสงัคมและวฒันธรรม ได้ก�าหนดแผนงานระยะ	๕	ปี	ภายใต้	๕	องค์ประกอบหลกั 

คอื	การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมความเท่าเทยีมและการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชน 

การพฒันาทางสงัคมทีส่มดลุกบัสิง่แวดล้อม	 การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงและความท้าทายใหม่	 ๆ	 และ

การสร้างสรรค์นวตักรรมและเป็นสมาชิกประชาคมโลก	อกีทัง้ได้จดัตัง้ศูนย์วฒันธรรมอาเซยีนแห่งแรกของ

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	ณ	อาคารหอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ	

	 	 ทัง้นี	้ เพือ่ให้ภาคส่วนต่าง	ๆ	มคีวามพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 รฐับาลได้ด�าเนนิ

มาตรการต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้	 (๑)	กลุ่มประชำชนทั่วไป ได้จัดกิจกรรม

เพือ่ประชาสมัพนัธ์และสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน	เช่น	โครงการ	ASEAN	Community

Roadshow	 โครงการจดัสร้างห้องสมดุอาเซยีน	 และโครงการวมพลงัเยาวชนและพัฒนาศกัยภาพสตรี

เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (๒) กลุ่มผู้ประกอบกำร	 มีการพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำ

และกำรลงทนุในอตุสำหกรรมเหมอืงแร่และอตุสำหกรรมพืน้ฐำน	 โดยพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ

และผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการลงทนุท�าเหมอืงแร่หรือจดัหาวตัถดุบิแร่จากอาเซยีนเพ่ือรองรบัการเปิดเสรี

อาเซยีนด้านเหมอืงแร่	กำรพฒันำผูป้ระกอบอำหำรไทย	เพ่ือพฒันาเมนอูาหารไทยทีเ่ป็นทีน่ยิมให้มมีาตรฐาน

(ผูเ้ข้ารบัการอบรม	๗,๕๐๖	คน	หรอืร้อยละ	๑๑๐.๓๘	จากเป้าหมาย	๖,๘๐๐	คน)	อกีทัง้มกีำรพฒันำ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(51)(50) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

สถำนประกอบกำรเป้ำหมำย	 ด้วยการให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าแผนธุรกิจและ	 Business	Model

(กจิการทีเ่ข้าร่วม	๖๐๐	แห่ง)	การอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการ	SMEs	ในด้านการบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม

และการขยายตลาด	 (ผู้เข้าอบรม	 ๓,๕๘๘	 คน)	 การอบรมให้แก่บุคลากรในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์

(ผูเ้ข้าอบรม	๑๐๐	คน)	การให้ค�าแนะน�าเชงิลกึแก่วสิาหกิจในอตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์	ในด้านระบบ

ควบคุมและประสทิธภิาพของเครือ่งจักร	(กจิการทีเ่ข้าร่วม	๒๕	แห่ง)	(๓)	กลุม่แรงงำนภำคอุตสำหกรรม

ได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานทัง้กำรพฒันำทกัษะในด้ำนภำษำ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ

(ผูเ้ข้ารบัการอบรม	๒๓,๙๘๐	คน	ร้อยละ	๑๑๑.๖๔	 จากเป้าหมาย	๒๑,๔๘๐	 คน)	กำรเพิ่มศักยภำพ

ฝีมอืแรงงำนไทยในอตุสำหกรรมทีข่ำดแคลน ทัง้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน	การบริการและท่องเทีย่ว

อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงู	และอตุสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิชายแดน	เพือ่บรรเทาปัญหาขาดแคลน

แรงงานฝีมือ	 (ผูเ้ข้ารบัการอบรม	๑๑๖,๙๙๘	คน	หรือร้อยละ	๑๒๔.๔๐	จากเป้าหมาย	๙๔,๐๔๙	คน)

พร้อมทัง้ก�ำกบัดแูลสถำนประกอบกจิกำรให้ปฏบิตัต่ิอแรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำนตำมมำตรฐำนแรงงำน 

(ตรวจสอบสถานประกอบการ	 จ�านวน	๗๑๑	 แห่ง	 หรือร้อยละ	 ๑๐๑.๕๗	 จากเป้าหมาย	 ๗๐๐	 คน)

และให้ควำมรู ้ด ้ำนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่นายจ้างสถานประกอบกิจการ

และแรงงานต่างชาติ	(ผู้เข้าร่วมประชุม	๑,๓๕๙	คน)

	 	 นอกจากนี	้รฐับาลได้เร่งส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงทำงเศรษฐกจิ กำรค้ำ กำรลงทนุในภมิูภำค

อำเซียน และขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 โดย	 (๑)	 พฒันาเส้นทางรถไฟ

ตามความร่วมมอืไทย-จนี	และความร่วมมอืไทย-ญีปุ่น่	และ	(๒)	การพฒันาพืน้ทีต่ามแนวเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ตะวนัออก-ตะวนัตก	 อาท	ิ การบรูณะซ่อมแซมและก่อสร้างสะพานมติรภาพไทย-เมยีนมา	 การก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน	เช่น	เส้นทางเมยีวด-ีเชงิเขาตะนาวศร	ีทางหลวงตาก-แม่สอด	กำรเร่งพฒันำควำมเชือ่มโยง

ด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภำคและภูมิภำคอำเซียน	 ได้แก่	 (๑)	 การอ�านวย

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนตามกรอบความตกลงอาเซียน	 (๒)	 การด�าเนินงานโครงการ

ภายใต้กรอบ	Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT	ได้แก่	ศกึษาความเหมาะสม

ในการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหาดใหญ่-สะเดา	การก่อสร้างถนนเชือ่มโยงชายแดนไทย-มาเลเซยี	

เส้นทางสายนาทว-ีบ้านประกอบ	การก่อสร้างท่าเทยีบเรอืนาเกลือแห่งใหม่	 จังหวัดตรัง	 การจัดท�าแผน

ปรับปรุงท่าเรือภเูกต็	การวางแผนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โกลก	อ�าเภอตากใบ-เปิงกาลนักโุบร์	รฐักลนัตนั

การศึกษาความเหมาะสมการเปิดบริการเดินเรือ	 RORO	 Ferry	 เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลเส้นทาง

เบลาวัน-ปีนัง-ตรัง	 (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย)	 (๓)	 การจัดท�าร่างกรอบความตกลงอาเซียน

ว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน	 คาดว่าจะสามารถลงนามได้

ในการประชมุรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน	ครัง้ที	่๒๒	ในปี	๒๕๕๙	(๔)	การพฒันาระบบรถไฟทางคู่ตามแผนงาน

การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง	(๕)	การด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	เส้นทาง

พัทยา-มาบตาพุด	 เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา	 และเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี	 (๖)	 การพัฒนา

โครงการทางน�า้ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย	 ได้แก่	 โครงการพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ัง	 (ท่าเทยีบเรอื	A)	

และโครงการพัฒนาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้าทางรถไฟท่ีท่าเรอืแหลมฉบงั	 (ระยะที	่ ๑)	 และ	 (๗)	 การส่งเสรมิ

การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี	 ๓	 ให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศ	กำรต่อเชือ่มเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจสิตกิส์จำกฐำนกำรผลติในชุมชน

สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน	 ได้แก่	 (๑)	 การก่อสร้าง 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(51)(50) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

โครงข่ายทางหลวงเชือ่มโยงระหว่างประเทศ	ได้แก่	หมายเลข	๒๑๒	เส้นทาง 

อ�าเภอโพนพิสัย-บึงกาฬจังหวัดหนองคาย	 หมายเลข	 ๑๒	 เส้นทางตาก-

แม่สอด	 จงัหวดัตาก	 และเส้นทางกาฬสนิธ์ุ-อ�าเภอสมเดจ็	 จงัหวดักาฬสนิธ์ุ	

และหมายเลข	๓	 เส้นทางตราด-หาดเลก็	 จงัหวดัตราด	 (๒)	 การสนบัสนนุ

การประกอบธรุกจิพาณชิยนาว	ี โดยสนบัสนนุแหล่งเงนิทนุในการจดัหาเรอื

ด้วยอตัราดอกเบีย้พิเศษ	 (ณ	สิน้เดอืนมถินุายน	๒๕๕๘	จดัสรรวงเงนิให้แก่ 

ผู้ประกอบการแล้ว	๑๒,๙๖๑	ล้านบาท)	(๓)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเชื่อมต่อระบบคมนาคม	 

ได้แก่	การก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวยีงจนัทน์	การปรบัปรงุ

สนามบินปากเซ	 ระยะที่	 ๒	 การปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก 

จังหวัดพะเยา-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน	 และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ- 

บ้านก้อนตืน้	กำรพฒันำเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเริม่จำกกำรพฒันำด่ำนกำรค้ำชำยแดนและโครงข่ำย

กำรคมนำคมขนส่งบริเวณประตูกำรค้ำหลักของประเทศเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิต 

และกำรลงทนุข้ำมแดน	ได้แก่	การพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษทัง้การพฒันาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย 

การคมนาคมขนส่งบรเิวณประตกูารค้าหลักของประเทศเพือ่รองรบัการเช่ือมโยงกระบวนการผลิต	และ

การลงทนุข้ามแดน	ตลอดจนการพฒันาระบบเชือ่มโยงข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์	ณ	จดุเดยีว	(National	Single	

Window:	NSW)	เพือ่อ�านวยความสะดวกการรบัส่งข้อมลูระหว่างภาครฐัและผูป้ระกอบการ

 ๔.๘ นโยบำยข้อ ๘ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม

	 	 การพฒันาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ี การวจิยัและพฒันา

และนวัตกรรม	มกีารด�าเนนิการทีส่�าคญัเพือ่ส่งเสรมิการลงทนุด้านวจัิยและพฒันาสู่เป้าหมายให้ไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ	๑	ของรายได้ประชาชาต	ิและมีสดัส่วนรฐัต่อภาคเอกชน	๓๐	:	๗๐	ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

แห่งชาต	ิฉบบัท่ี	๑๑	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	ดงันี	้ (๑)	สนบัสนนุกำรเพิม่ค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ

ของประเทศ และจัดระบบกำรบริหำรงำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี วจิยั และนวตักรรมให้มเีอกภำพ

และประสทิธภิำพ โดยมคีวำมเชือ่มโยงกบัภำคเอกชน	เช่น	การเปิดตวัศนูย์ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็

ให้ศนูย์วจิยัและพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรอืศูนย์	CRDC	 (Company	 R	&	D	 Centers)

การเปิดให้บริการแบบ	One	Stop	Solution	แก่ธรุกจิทกุขนาด	การสนับสนนุ	SMEs	โดยน�าวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยมีาพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตผ่านโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย	

(Industrial	 Technology	 Assistance	 Program:	 iTAP)	 การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของผู้ประกอบการหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม

๕	ภมูภิาค	การสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาเพือ่ใช้ในการแปรรปูสนิค้าเกษตร	(ยางพารา)	และการส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔)	เพือ่พฒันาและสร้างความเข้มแข็งด้านการวจิยัและพฒันาด้านการเกษตร

ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาอย่างรอบด้านให้แก่ประเทศ	(๒) เสรมิสร้ำงสงัคมนวตักรรม	โดยส่งเสรมิระบบการเรยีน

การสอนทีเ่ชือ่มโยงระหว่างวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวกรรมศาสตร์	กบัคณติศาสตร์	(Science	Technology

Engineering	and	Mathematics:	STEM)	การผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน	การเชือ่มโยงระหว่างการเรยีนรู้

พฒันำเขตเศรษฐกิจพเิศษ
โดยเริม่จำกกำรพฒันำ

ด้ำนกำรค้ำชำยเเดน	โครงข่ำย
กำรคมนำคมขนส่งบรเิวณ
ประตกูำรค้ำหลกัของประเทศ

เเละพัฒนำเชือ่มโยงข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์
ณ	จดุเดยีว	เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก
ระหว่ำงภำครฐัเเละผู้ประกอบกำร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(53)(52) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

กบัการท�างาน	(Work-integrated	Learning:	WiL)	การให้บคุลากรด้านการวจิยัของรัฐสามารถไปท�างาน

ในภาคเอกชน	 (Talent	Mobility)	 และการให้อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมช่ีองทางเข้าถงึ

เทคโนโลยโีดยความร่วมมอืจากหน่วยงานและสถานศกึษาภาครฐั	(๓) ปฏริปูระบบกำรให้สิง่จงูใจ ระเบยีบ 

และกฎหมำย ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรน�ำงำนวจิยัและพฒันำไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์ ส่งเสรมิกำรจดัท�ำ 

แผนพฒันำกำรวจิยัและพฒันำในระดบัภำคหรอืกลุ่มจงัหวดั รวมทัง้ผลกัดันงำนวจิยัและพฒันำไปสู่

กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์	 เช่น	 การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่าย

ด้านการวจิยัและพัฒนา	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ร้อยละ	๓๐๐	การส่งเสรมินวัตกรรมไทยผ่านการจัดซือ้

จดัจ้างของภาครฐั	โดยใช้กลไกการจดัท�าบญัชนีวตักรรมไทยและบญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย	การจดังานตลาดนดั

นวัตกรรมเพื่อเป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมกับนวัตกรรมที่ผลิต

ในประเทศไทยเพือ่น�ามาสู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์	การสนบัสนนุเงนิทนุ 

ส�าหรับผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ทีเ่กดิประโยชน์ในเชงิพาณิชย์หรอืเชงิสงัคมภายใต้โครงการคปูองนวตักรรม

เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ	 SMEs	 ไทยไปสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนระยะท่ี	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙)	(๔)	ส่งเสรมิให้โครงกำร

ลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จำกผลกำรศกึษำวจิยั พฒันำ 

และนวตักรรมของไทย และกำรใช้เครือ่งมอืวสัด ุและสนิค้ำอืน่ๆ ทีเ่ป็นผล

จำกกำรวจิยัและพฒันำภำยในประเทศในวงกว้ำง	เช่น	การด�าเนนิการพฒันา 

เทคโนโลยรีถไฟความเรว็สงูระหว่างไทย-จนี	 การสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกบั

ระบบรางทีจ่ะน�ามาใช้ประยกุต์ในการพัฒนาเทคโนโลยรีะบบราง	ทัง้ด้าน

การพัฒนาบคุลากรและพฒันาอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งในประเทศไทย	และ	(๕)	ปรบัปรงุและจดัเตรยีม 

ให้มโีครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำ และด้ำนนวตักรรม	เช่น	

การพัฒนาระบบการบรกิารเทคนคิด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีบบเบด็เสรจ็	(Metrology	Standardi-

zation	Testing	Quality:	MSTQ)	การสนบัสนนุพืน้ท่ีบรกิาร	และงบประมาณของอทุยานวทิยาศาสตร์ 

การพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ	 การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที ่

จากการส�ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม	 และการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมระหว่างไทย-ลาว	ไทย-ญ่ีปุน่	และไทย-จนี

 ๔.๙ นโยบำยข้อ ๙ กำรรกัษำควำมมัน่คงของฐำนทรพัยำกร และกำรสร้ำงสมดลุระหว่ำง

กำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

	 	 การปกป้องฟื ้นฟูพื้นที่อนุรักษ์และการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม ้

เป็นนโยบายส�าคญัของรฐับาล	โดยมเีป้าหมายทวงคนืผืนป่ำ	จ�านวน	๑.๕	ล้านไร่	ด�าเนนิการได้	๑๑๙,๖๖๐	ไร่ 

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น	 ๑	 และ	 ๒	 รวมทั้งป่าอนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

และพื้นที่บุกรุกป่าใหม่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลโดย 

ให้มีการบงัคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงั	พร้อมจัดกำรป่ำต้นน�ำ้ทีถ่กูบุกรกุ	๘.๖	 ล้านไร่	มผีูบ้กุรกุประมาณ	

๘	แสนคน	โดยจดัท�ายทุธศาสตร์เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้ภายใน	๒๐	ปี	(๒๕๕๘-๒๕๗๘)	ด�าเนนิการเร่งด่วน

ทีจ่งัหวัดน่านและเชยีงใหม่	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(53)(52) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 ปัญหาการบกุรกุทรพัยากรป่าไม้ส่วนหนึง่มสีาเหตมุาจากแผนทีแ่นบท้ายพระราชบญัญตัิ 

ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน	 รัฐบาลจึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินกำร 

ปรับปรุ งแผนที่ แนว เขตที่ ดิ นป ่ ำ ไม ้ ให ้ มี มำตรฐำนและ มีผลใช ้บั งคับตำมกฎหมำย 

โดยเร็วปัจจุบันด�าเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้แล้ว	 จ�านวน	

๑,๓๕๑	 ป่า	 จ�าแนกเป็น	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 ๑,๐๙๙	 ป่า	 และป่าอนุรักษ์	

๒๕๒	 ป่า	 รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ด้านการพัฒนำระบบ 

บริหำรจัดกำรที่ดินและถือครองที่ดินของผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ป่าไม  ้

รัฐบาลได้ยึดแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู ่ร่วมกับป่าได ้

โดยเร ่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรจัดที่ดินท�ำกินตำมนโยบำยรัฐบำล

มเีป้าหมายจดัทีด่นิให้แก่ผูย้ำกไร้ จ�านวน	๓๙๙,๖๒๔	ไร่	จ�านวน	๔๓,๐๓๕	ราย	

โดยให้สทิธทิ�ากินในลกัษณะสทิธร่ิวมของชมุชน

	 	 รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติทั้งทำงบกและทำงทะเล 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างรัดกุม	 แก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่	 ๒๐	 จังหวัด

๖๙	พืน้ที	่ ระยะทาง	๒๑๖.๙๕	กโิลเมตร	พฒันาระบบข้อมลูเพือ่การบรหิารจัดการ	และมแีผนงานปักไม้ไผ่

ชะลอคลืน่เพือ่ให้ได้ระยะทาง	๙	กโิลเมตร	ตลอดแนวชายฝ่ังทีเ่ป็นหาดโคลน	

	 	 รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบำทของอำสำสมัครด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิง่แวดล้อม	โดยบรูณาการเครอืข่ายอาสาสมคัรของทกุหน่วยงานรวม	๗	เครอืข่าย	จ�านวน	๒๓๑,๘๕๗	คน 

รวมทัง้พฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน	ด�ำเนนิกำรกระจำยอ�ำนำจกำรพจิำรณำ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)	ให้แก่หน่วยงานระดบัจงัหวดัทีม่คีวามพร้อม	ได้แก่	กรงุเทพมหานคร	จงัหวดั

ชลบรุ	ีภเูกต็	เพชรบุร	ีประจวบคีรขีนัธ์	สุราษฎร์ธาน	ีกระบี	่และพงังา	และได้กระจายอ�านาจการพจิารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	 ในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที	่๑	และระยะที	่๒	รวม	๑๐	จงัหวัด	ได้แก่	จงัหวัดตาก	มกุดาหาร	สระแก้ว	สงขลา	

ตราด	เชียงราย	กาญจนบุร	ีหนองคาย	นครพนม	และนราธิวาส	

  ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ จัดท�าแผนที่และระบบเตือนภัยธรณีพิบัติภัย	 เพื่อรองรับ

ภยัจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว	ดนิโคลนถล่ม	และน�า้ป่าไหลหลาก	โดยติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัคล่ืนส่ันสะเทอืน

พื้นดิน	 ส�ารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉือนของชั้นดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ตาก	และแม่ฮ่องสอน	๑๖๖	จดุ	เสรมิสร้างประสทิธภิาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณพีบัิตภิยั	สร้างเครอืข่าย

เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ	 ครอบคลุมทั้งระบบต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า

ในพืน้ที	่๘	จงัหวดั	๓๒	อ�าเภอ	๕๕	ต�าบล	๕๔๘	หมูบ้่าน	จดัท�าแนวทางการป้องกนัและฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภัย

ดนิถล่ม	รวมทัง้ตดิตัง้ระบบเตอืนภยัล่วงหน้า	ตัง้แต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๘	รวม	๑,๕๔๕	สถาน	ีครอบคลมุหมูบ้่าน

เสีย่งภยั	๔,๗๙๑	หมูบ้่าน	

  รัฐบำลได้เร่งรัดสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน	 โดยควบคุมมลพิษ

ท้ังทางอากาศ	 ขยะ	 และน�้าเสียท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค	แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน

ใน	๑๐	จงัหวดัภาคเหนอื	ซึง่ปรมิาณฝุ่นละอองสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดบัทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ

โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

ปรบัปรงุเเผนท่ีเเนวเขตท่ีดนิป่ำไม้
ให้มีมำตรฐำนเพือ่ลดปัญหำกำรบุกรกุป่ำไม้

โดยได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบ
เเนวเขตท่ีดินป่ำไม้เเล้ว	จ�ำนวน	๑,๓๕๑	ป่ำ
จ�ำเเนกเป็น	ป่ำสงวนเเห่งชำต	ิ๑,๐๙๙	ป่ำ

เเละป่ำอนุรกัษ์	๒๕๒	ป่ำ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(55)(54) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

เมือ่วนัที	่๒๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	เหน็ชอบให้จงัหวดัเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัตามระบบศนูย์สัง่การแบบเบด็เสรจ็ 

(Single	Command)	เน้นการแก้ไขปัญหาทีต้่นเหตุและการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	รณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	 

สร้างจติส�านกึ	 ป้องกนั	 ลดการเผาในทีโ่ล่งและหมอกควนั	 ตลอดจนแจ้งประสานไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน

เพ่ือขอความร่วมมอืให้เร่งควบคุมและลดการเผาโดยด่วน	 ตามข้อก�าหนดในข้อตกลงอาเซยีนเรือ่งมลพษิ

จากหมอกควนัข้ามแดน

 ๔.๑๐ นโยบำยข้อ ๑๐ กำรส่งเสรมิกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิทีม่ธีรรมำภบิำลและกำรป้องกนั

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

	 	 รัฐบาลมีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	 เช่น กำรปรับปรุงระบบบริกำรประชำชนในเชิงรุก 

โดยมีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการได้ตามมาตรฐานทีก่�าหนด	มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘ 

จ�านวน	๗๘	รางวลั	นอกจากนี	้ยงัได้ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้รบัรางวลั

บริการภาครัฐแห่งชาตเิสนอผลงานเพือ่รบัรางวลั	United	Nations	Public	

Service	Awards	ขององค์การสหประชาชาติ	โดยในปี	๒๕๕๘	มหีน่วยงาน 

ภาครัฐไทยทีไ่ด้รับรางวัล	United	Nations	Public	Service	Awards	2015 

จ�านวน	 ๒	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 สาขาการส่งเสริมแนวทางการด�าเนินการของภาครัฐ 

โดยรวมในยคุข้อมลูข่าวสาร	จากผลงาน	Holistic	School	in	Hospital	(HSH) 

และโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 สาขาการส่งเสริม 

การตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ 

จากผลงาน	 Fast-track	 Service	 for	 High-risk	 Pregnancies 

กำรประกำศใช้พระรำชบญัญตักิำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘	 ซึง่ก�าหนดให้ส่วนราชการจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบถงึ 

วิธีการ	 ขั้นตอน	 ระยะเวลาการด� า เนินงาน	 รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียม 

ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ	พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่

๒๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของการด�าเนินการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการ 

กำรกระจำยอ�ำนำจเพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะโดยมกีารจดัท�าร่างแผนการกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ฉบบัที	่๓)	และร่างแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(ฉบบัที	่๓)	ทีม่วีตัถปุระสงค์ในการถ่ายโอนภารกจิ	งบประมาณ	และบคุลากร	

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบริการสาธารณะได้โดยรวดเรว็	ประหยัด	สะดวก	

และได้มาตรฐาน

	 	 รฐับาลไดส้ง่เสรมิใหม้ีการจดัตั้งศูนย์บริกำรร่วม (One Stop Service) เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาตดิต่อขอรบับรกิาร	ณ	สถานท่ีแห่งเดยีว	อาท	ิ(๑) ศนูย์บรกิำรร่วม 

กระทรวง จ�านวน	๑๕	กระทรวง	 (๒)	ศนูย์บรกิำรร่วมจงัหวดั/ศนูย์ด�ำรงธรรม	 จ�านวน	๗๖	 จงัหวดั 

(๓)	ศูนย์บริกำรร่วมในห้ำงสรรพสินค้ำ (Government Service Point: G-Point)	 โดยได้มี 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าระหว่าง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	บรษิทั	เซน็ทรลัพฒันา	จ�ากดั	(มหาชน)	กรุงเทพมหานคร	ส�านกังานประกนัสงัคม 

กรมการขนส่งทางบก	กรมการจดัหางาน	ส�านกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์	 เเละส�านกังานคณะกรรมการ

ประกำศใช้พระรำชบัญญตัิ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.	๒๕๕๘

เพือ่ให้ประชำชนได้รบัทรำบ	วธีิกำร	ข้ันตอน
เเละระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	ซ่ึงท�ำให้
กำรพจิำรณำอนุมัตขิองส่วนรำชกำร

มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(55)(54) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

พฒันาระบบราชการ	เมือ่วันที	่๒๙	มกราคม	๒๕๕๘	มกีารเปิดศนูย์บรกิารร่วมในห้างสรรพสนิค้าแห่งแรก

ณ	ศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์	เมือ่วันที	่๑๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	และสาขาอืน่	ๆ	เช่น	ศนูย์การค้าเซ็นทรลั

พลาซา	ศาลายา	ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	ขอนแก่น	และศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	เชยีงใหม่	แอร์พอร์ต

มกีารให้บรกิารจากหน่วยงานภาครฐั	อาท	ิท�าบตัรประชาชน	ขึน้ทะเบยีนผู้ว่างงาน	ช�าระภาษรีถยนต์	ช�าระภาษี 

โรงเรอืน	ภาษทีีด่นิ	ขออนญุาตปลูกสร้าง	ขอตดิตัง้น�า้ประปา	และเปิดให้บรกิารทกุวนั	ทัง้นี	้จะมกีารเพิม่งาน 

บริการให ้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

ให้มากขึน้	และ	 (๔)	ศนูย์บรกิำรร่วมเฉพำะด้ำนทีเ่ปิดให้บรกิารเฉพาะกลุม่ผูร้บับรกิาร	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่ 

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน	 (One	 Start	 One	 Stop	 Investment	 Center:	 OSOS) 

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Export	 Service	 Center:	 OSEC)	 และศูนย์บริการ 

ด้านการขออนุญาตก่อสร้างและการติดตั้งสาธารณูปโภค	 รวมทั้งมีการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

กำรรับเรื่องร ้องทุกข ์ของประชำชน 	 โดยการพัฒนาเครือข ่าย 

การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการระดับกระทรวงกรม	

รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานอสิระ	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปฏบัิตงิาน

เรือ่งร้องทกุข์ระหว่างส่วนราชการ	 สามารถส่งต่อและปฏิบตังิานได้อย่างม ี

ประสิทธภิาพผ่ำนศนูย์บรกิำรประชำชน	 โดยประชาชนแจ้งเรือ่งร้องทุกข์/ 

แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน	

ภายใต้ช่ือ	 ๑๑๑๑	 (๔	 ช่องทาง	 ได้แก่	 สายด่วนของรัฐบาล	 ๑๑๑๑	

เว็บไซต์	 www.1111.go.th	 ตู้	 ปณ.	 ๑๑๑๑	 และจุดบริการประชาชน	

๑๑๑๑)	 รวมทั้งแจ ้งเรื่องผ ่านทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

มผีลการด�าเนนิการเรือ่งร้องทกุข์รวม	๑๔๘,๑๐๖	เรือ่ง	มผีลการด�าเนนิการ 

จนได้ข้อยุติ	 จ�านวน	 ๑๓๔,๘๗๓	 เรื่อง	 และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

จ�านวน	 ๑๓,๒๓๓	 เรื่อง	 และผ่านศูนย์ด�ารงธรรม	โดยมกีารรบัเรือ่งร้องเรยีน 

-ร้องทุกข์	๗๗,๒๙๑	เรือ่ง	ด�าเนนิการแล้ว	๓๑,๕๑๔	เรือ่ง	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	 

๔๕,๗๗๗	 เรื่อง	 นอกจากน้ี	 ในหลายส่วนราชการยังจัดให้มีช่องทางเเละ

ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานตามภารกิจ

ของส่วนราชการ	 เช่น	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงยตุธิรรม	กระทรวง

อตุสาหกรรม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศกึษาธกิาร	(สายด่วน	๑๕๗๙	

หรือ	 www.1579.moe.go.th)	 และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภค	ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคได้จดัให้มกีารรบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคผ่านสายด่วน	สคบ.	๑๑๖๖

	 	 นอกจากนี	้รฐับาลยงัเร่งด�าเนนิการเรือ่งกำรบูรณำกำรฐำนข้อมลูภำครัฐ	โดยบรูณาการ

ข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติส�าหรับการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 คาดการณ์สถานการณ์น�้าในภาวะปกติ

และวกิฤต	 วเิคราะห์และพยากรณ์น�า้ล่วงหน้า	 จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูอตัลกัษณ์บคุคลเพือ่การบรูณาการข้อมลู

ไบโอเมตริกเพื่อท�าหน้าที่ในการให้บริการตรวจสอบข้อมูลแบบ	 identify	 หรือ	 verify	 แล้วแต่กรณี

มกีารบรูณาการข้อมลูด้านการประกอบอาชีพและรายได้เพือ่ให้ประชาชนทกุคนอยูใ่นระบบภาษอีากร	เป็นต้น

เรือ่งร้องทุกข์รวม	๑๔๘,๑๐๖	เรือ่ง
มีผลกำรด�ำเนินกำร	

จนได้ข้อยุต	ิจ�ำนวน	๑๓๔,๘๗๓	เรือ่ง
และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	
จ�ำนวน	๑๓,๒๓๓	เรือ่ง



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(57)(56) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

 ๔.๑๑ นโยบำยข้อ ๑๑ กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

	 	 รัฐบาลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมำยที่ล้ำสมัย ไม่เป็นธรรม	 เช่น	ด้ำนควำมม่ันคง

ให้ความส�าคญัเเก่การจดัระเบียบในการชมุนมุในพืน้ทีส่าธารณะ	 มกีารออกกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัแล้ว

อาทิ	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ให้ความส�าคัญ

แก่การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน	 โดยแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีส่�าคญั	 ได้แก่

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้	พ.ศ.	๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานของส�านกังานวจิยั

เศรษฐกจิมหภาคของภูมภิาคอาเซยีน+๓	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่มีผลใช้บงัคบัแล้ว	ด้ำนเศรษฐกจิ	ให้ความส�าคญั

เเก่การส่งเสรมิและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิลั	 การแก้ไขปัญหาเร่ืองการบนิพลเรอืน	 การท�าประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ปัญหาด้านพลงังาน	การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	รวมทัง้การด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบ

ภาษีสรรพสามติและภาษศีลุกากร	 กฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัแล้ว	 อาท	ิ พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก	

พ.ศ.	๒๕๕๘	พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	(ฉบบัที	่๔๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘	พระราชบญัญตัิ

กองทนุพัฒนาสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดนติบิคุคล

เฉพาะกจิเพ่ือการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ด้ำนสงัคม ให้ความส�าคญั

แก่การลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคมและโอกาสในการเข้าถงึบริการของภาครฐั	การศกึษาของประชาชน

และการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว	 อาทิ

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	 (ฉบบัที	่ ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	พระราชบญัญตักิองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพ	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม	 ให้ความส�าคัญ

ในการปรับปรุงกฎหมายทีล้่าสมยั	ไม่เป็นธรรม	โดยยกเลกิกฎหมายทีล้่าสมยั	หมดความจ�าเป็น	หรอืซ�า้ซ้อน

กบักฎหมายอืน่	และแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง	ทางอาญา	กระบวนการในคดล้ีมละลาย 

ให้มคีวามทนัสมยั	รวมถงึปรบัปรงุระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่คนจนและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยมีกฎหมายส�าคัญที่มีผลใช้บังคับแล้ว	 อาทิ	 พระราชบัญญัติยกเลิก 

กฎหมายบางฉบบัทีห่มดความจ�าเป็นหรอืซ�า้ซ้อนกบักฎหมายอืน่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	พระราชบญัญัตยิกเลิก 

พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร์	พทุธศกัราช	๒๔๘๒	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชบญัญตัป้ิองกนั 

และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 นอกจากน้ี	 รัฐบาลได้เพิ่มศักยภำพหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย

และจัดท�ำกฎหมำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว	 สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน

และประชาชนได้ตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะเปิดกว้างข้ึน	และให้บคุลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมส่ีวนให้ความรู้

เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน	 การด�าเนินคดีปกครอง	 การยกร่างกฎหมาย	 และการตีความ

กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดอบรมกฎหมายมหาชนบูรณาการร่วม

กบักระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานศาลปกครอง	วทิยาลยัการต�ารวจ	มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช	ส�านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 ๑๔	 หลักสูตร	 ผู้เข้าร่วม	 ๘๐๙	 คน

กำรจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมที่ปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐ	 ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การจัดท�าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	

กำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควำมรู้ทำงนิติวิทยำศำสตร์มำใช้และมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

สำมำรถใช้ติดตำมผลและน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(57)(56) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อสนบัสนนุกำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรม	 เช่น	 

การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์	 การตรวจพิสูจน์ 

ทางนิติวิทยาศาสตร ์ 	 การตรวจพิสูจน ์สารพันธุกรรม	 (DNA) 

เพ่ือคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชน	 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 การรับแจ้งบุคคลสูญหายเพื่อด�าเนินการ 

ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 การจัดท�า	 MoU	 ด้านการให้บริการ 

ตรวจสารพนัธกุรรมเพือ่สนบัสนนุงานทะเบยีนราษฎร์	กำรน�ำเครือ่งมอื 

อิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับผู้กระท�ำควำมผิดในระบบงำนคุมประพฤต ิ

เพื่อให้ผู ้กระท�าความผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคม 

อย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ�า

  ในส่วนปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้

รบัควำมเป็นธรรม โดยให้เข้ำถงึควำมเป็นธรรมได้โดยง่ำยน้ัน	 รฐับาลได้ด�าเนนิการ	อาท	ิกำรช่วยเหลือ 

ประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม โดยรบัเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์	 และการจดัตัง้	 “คลินกิให้ค�าปรกึษา 

เดก็และครอบครวัอบอุน่” กำรพฒันำระบบงำนยตุธิรรมทำงเลอืก	 ได้จัดตัง้ศูนย์ยตุธิรรมชมุชน	 (ศยช.) 

กำรคุ้มครองพยำน	 มีการยื่นค�าร้อง	 ๓๒๕	 ราย	 ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 ๑๙	 ราย	 ยกค�าร้อง	 ๙๐	 ราย 

ด�าเนนิการคุม้ครองพยาน	๒๑๖	ราย	และสิน้สดุการคุม้ครอง	๑๒	ราย	และกำรพัฒนำระบบกำรบังคบัคดีแพ่ง 

คดล้ีมละลำย และกำรฟ้ืนฟกูจิกำรของลกูหนี	้ และกำรแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�ำควำมผดิ	 ได้แก่	 การแก้ไข

ฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิในเรอืนจ�า	 การแก้ไขฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน	การแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระท�าผิดความผิดในชมุชน 

และการป้องกันการกระท�าผดิซ�า้	 นอกจากนี	้ ยงัมกีำรน�ำมำตรกำรทำงกำรเงนิ ภำษ ี และกำรป้องกนั

กำรฟอกเงินมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิด

โดยรัฐบาลได้ด�าเนินการ	 อาทิ	 ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับ 

คดียาเสพติด	 ตรวจสอบทรัพย์สิน	 รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 

หรืออายัด	 ติดตาม/รับมอบ	 ซึ่งคดีที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น 

ของกองทนุยติุธรรม	ตามมาตรา	๒๗	และมาตรา	๓๐	เเห่งพระราชบญัญตัิ

มาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าผิดเกีย่วกบัยาเสพตดิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	และ

ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ	 การบงัคบัโทษปรบัเพือ่ยดึอายดั	 สนบัสนนุและ

ด�าเนนิการกบัทรพัย์สินทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผิดมลูฐานยาเสพตดิ 

ตรวจสอบธรุกรรมเบือ้งต้น	๕	ค�าสัง่	ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัป้ิองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	

กำรคุม้ครองพยำน
มีกำรย่ืนค�ำร้อง	๓๒๕	รำย

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	๑๙	รำย
ยกค�ำร้อง	๙๐	รำย	ด�ำเนินกำร
คุม้ครองพยำน	๒๑๖	รำย

และสิน้สดุกำรคุม้ครอง	๑๒	รำย

	 รวมท้ังได้ด�าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ

	 การกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี

	 หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน

	 ซึ่งมีค�าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ี

	 ตรวจสอบธรุกรรมหรอืทรัพย์สิน	 (ค�าสัง่	 ม.)

	 ๒๖	 ค�าสั่ง	 และส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการ

	 และพนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้อง

	 ต่อศาล	 ๘	 เรื่อง	 มูลค่าทรัพย์สิน	 จ�านวน		

	 ๑,๐๖๘,๘๒๕,๖๐๖.๐๗	บาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(PB)(58) บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร



การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญ

ของประเทศ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การแก้ ไขปัญหาเร่งด่วน
ที่ส�าคัญของประเทศ

	 นบัตัง้แต่รฐับาลเริม่เข้าบรหิารประเทศ	รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ทีส่�าคญั	ๆ

ที่มีความเร ่งด ่วน	 บางเรื่องเป ็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ซึ่งควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน	 เช่น	 เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 บางเรื่องเป็นปัญหา

ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของประชาชน	 เช่น	 ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 บางเรื่อง

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศทั้งในประเด็นของสิทธิมนุษยชน

รวมไปถึงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 ซึ่งปัญหาต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	

รัฐบาลถอืว่ามคีวามส�าคญัและมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องเร่งแก้ไขให้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็	โดยมี

ผลการด�าเนินการในแต่ละเรื่อง	ดังนี้

๑.	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ๑.๑	 การวางระบบป้องกนัการทจุรติในโครงการส�าคัญตามนโยบายของรฐับาลในการช่วยเหลอื

ประชาชน	(วางระบบและประสานความร่วมมอื)	เช่น	ก�าหนดมาตรการป้องกนัการทจุรติในการช่วยเหลอื

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 เห็นชอบมาตรการ

เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนาท่ีจดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	และเปิดบญัชไีว้กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ในอตัราไร่ละ	๑,๐๐๐	บาท

ซึ่งได ้มีการจัดท�าแนวทางการตรวจสอบการจ ่ายเงินดังกล ่าว	 พร ้อมทั้งจัดท�าร ่างระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก�าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้

ให้แก่ผูม้รีายได้น้อย	 เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง	 รวมทั้งได้ลงสุ่มพื้นที่

ตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกรผูม้าขึน้ทะเบยีนเกษตรกรเพือ่รบัการช่วยเหลือ	ปัจจบุนัโครงการช่วยเหลือ

ผู้มีรายได้น้อย	 (ชาวนา)	 ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร

เพ่ือรับการช่วยเหลอื	๑๔	จงัหวดั	(จงัหวดัก�าแพงเพชร	เพชรบรูณ์	พจิติร	เชยีงใหม่	ล�าพนู	ล�าปาง	อบุลราชธาน	ี

พระนครศรีอยธุยา	ชยัภมู	ินครราชสมีา	บรุรีมัย์	ศรสีะเกษ	นครสวรรค์	และกรงุเทพมหานคร)	พร้อมประชมุ

ชีแ้จงเกษตรกร	(ชาวนา)	นอกจากนี	้ยงัพบเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการทจุรติเรียกหรอืรับเงนิจากชาวบ้าน	

โดยอ้างว่าเป็นค่าตอบแทนในการลงลายมือชื่อรับรองพื้นที่หรือค่าด�าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

และพบปัญหาการขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องและปัญหาความผิดพลาดของระบบข้อมูลของราชการ



3การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ที่มา	:	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๗-กันยายน	๒๕๕๘

	 	 นอกจากนี	้ยงัมกีารป้องกนัการทจุรติการใช้งบประมาณและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง

ในโครงการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 โครงการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 โครงการ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน	 (Solar	 Rooftop)	 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล	 จากงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 การตรวจสอบกรณีข้าวหายจากคลังสินค้าองค์การตลาด

เพื่อการเกษตร	 จังหวัดปทุมธานี	 การตรวจสอบกรณกีารจดัซือ้เครือ่งออกก�าลงักายของกรมพลศกึษา

และกรมการท่องเทีย่ว	การตรวจสอบการบริหารงานโดยทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และการบริหารงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 การตรวจสอบความไม่โปร่งใส

ในส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (สกสค.)	

องค์การค้าของ	สกสค.	และคุรุสภา	รวมทั้งการเรียกร้องเงินเพื่อการโยกย้ายของกระทรวงศึกษาธิการ	

การสอบบรรจุครูผู้ช่วย	และการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษา

 ๑.๒	 การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายรวมถึงกลไกเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ	

ปราบปรามการทจุรติ	เพือ่ยกระดบัความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานภาครฐั	โดยได้มีการด�าเนนิการดงันี้

  ๑.๒.๑	 ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรฐั	

(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมิน

คุณธรรมการด�าเนินงาน	 (Integrity	 Assessment)	 ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จ

คือองค์การต่อต้านการทุจริต	 (Anti-Corruption	 and	 Civil	 Rights	 Commission:	 ACRC)

จากสาธารณรัฐเกาหลี	 และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิก�าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งนี้	 ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐ	(ITA)	โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะท�าการประเมินเป็นหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่น	 รวมจ�านวนท้ังส้ิน	 ๖๕๖	 หน่วยงาน 

รวมทั้งได้ก�าหนดให้การประเมิน	 ITA	 เป็นตัวชี้วัดตามค�ารับรอง 

การปฏิบตัริาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด้วย	นอกจากนี้

ยังได้ให้ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(ศปท.)	โดยเป็นแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗-

๒๕๖๐	ซึง่จัดท�าขึน้โดยใช้แนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ	ระยะที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖-

๒๕๖๐)	

การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จ�านวน	

(เรื่อง)

	(๑)	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓,๖๖๗

	(๒)	การไต่สวนข้อเท็จจริง	ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ๙๔๕
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๒.๒	 จัดท�าข้อตกลงคุณธรรม	 (Integrity	 Pact)	 ได้ก�าหนดมาตรการส่งเสริม 

ความโปร่งใสและธรรมาภบิาลและปรบัปรงุประสิทธภิาพการจดัเก็บภาษอีากร	 และแนวทางด�าเนนิงาน 

โครงการความร่วมมอืป้องกันการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ	ซึง่มุง่เน้นความร่วมมอืของทกุภาคส่วน 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่โปร่งใส	 ลดการคอร์รัปชัน 

ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วมเป็นผูเ้สนอราคาต่อหน่วยงานภาครฐัมกีารป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชนัและมคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิธุรกจิ	พร้อมทัง้ให้ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไปมส่ีวนร่วม

ในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ	 โดยได้น�าแนวคิดข้อตกลงคุณธรรม	 (Integrity	 Pact) 

ซึง่เป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนทีส่นใจเข้ามาเป็นผูเ้สนอราคาหรอืเสนองานกบัรฐั 

ว่าจะไม่กระท�าการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	และร่วมกันท�าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป

ด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	โดยมบีคุคลภายนอกร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์	โดยข้อตกลงดงักล่าวจะมุง่เน้น

การตรวจสอบและลงโทษหากเกิดการทุจริต	โดยได้มีการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้

	 	 	 (๑)	 คัดเลือกโครงการที่ต้องจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม	จ�านวน	๑๗	โครงการ	

และม	ี๓	โครงการทีไ่ด้มกีารแต่งตัง้ผูส้งัเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว

ได้แก่	 (๑)	 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล	 ระยะที่	 ๒	 วงเงิน

๑,๐๐๐	 ล้านบาท	 (๒)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า	 สัมภาระ	 และหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง	 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(AEC)	วงเงิน	๑,๓๑๘	ล้านบาท	และ	(๓)	โครงการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานยาสูบแห่งใหม่	

วงเงิน	๗,๖๔๙	ล้านบาท	และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์อีก	๑๔	โครงการ	

	 	 	 (๒)	 จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์	 โดยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	

(ประเทศไทย)	 ในการเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง	 ๆ	 ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

โดยคัดเลือกจากสมาคมวิชาชีพ	ปัจจุบันมีผู้สังเกตการณ์จ�านวน	๘๔	ราย

	 	 	 (๓)	 จัดท�าหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์	 โดยได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	 Directors:	 IOD)	 ในการจัดท�าหลักสูตรการอบรม

และคู่มือการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์	

	 	 	 (๔)	 จดัท�าแนวทางการจดัท�าข้อตกลงเพือ่เสรมิสร้างความโปร่งใส	(ข้อตกลง	

๒	 ฝ่าย)	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับรัฐร่วมกัน

ลงนามว่าจะไม่กระท�าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ

จัดจ้างให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและร่วมตรวจสอบได้

  ๑.๒.๓	 ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง	 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Market)

และประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	(e-bidding)	โดยคณะรัฐมนตรไีด้มมีต	ิเมือ่วนัที	่๒๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๗

เหน็ชอบแนวทางปฏบัิติในการจดัหาพสัดดุ้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Market:	e-market)	

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 Bidding:	 e-bidding)	 และในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ได้อนุมัติในหลักการร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

เรือ่งแนวทางปฏบิตัใินการจดัหาพสัดดุ้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Market:	e-market)	และ

ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Bidding:	e-bidding)	ซึง่ได้ประกาศราชกิจจานเุบกษา

เมือ่วันที	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	เพิม่เตมิหน่วยงานน�าร่องใช้งานระบบ	e-market	และระบบ	e-bidding

ปัจจุบันมีส่วนราชการส่วนกลางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และสถานศึกษา)	 ได้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic

Government	Procurement:	e-GP)	ระยะที่	๓	แล้วทั้งหมดจ�านวน	๑๔๘	หน่วยงาน	และได้เพิ่มเติม

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาทยอยเข้าใช้งานระบบ	 e-market	 และระบบ	 e-bidding

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	๑	มิถุนายน	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

 ๑.๓	 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ	 เพื่อสอดส่อง

เฝ้าระวัง	 และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจ

ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชน	นอกจากนี	้ได้ให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	บรูณาการภาคเีครอืข่าย 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	 การจัดท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

การสร้างเครือข่ายท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	 รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนด้วย

๒.	 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
	 รฐับาลได้ด�าเนนิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพือ่สนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ	ซึง่เป็นการส่งเสรมิ

ความเป็นอยูข่องประชาชนผูม้รีายได้น้อยและเป็นการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ทัว่ประเทศ	ประกอบด้วย

 ๒.๑	 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้บรกิารธรุกจิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ	โดยยกเว้น

ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศ

ให้แก่ลูกจ้าง	 ส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา

ค่าห้องพัก	 ค่าขนส่ง	 รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยว

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	โดยมีผลใช้บังคับถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	

 ๒.๒	 มาตรการสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของประชาชนรายย่อย	(สนิเชือ่

Nano-Finance)	 เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนทีม่รีายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุในระบบได้มากขึน้

โดย	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	๒๕๕๘	มีบริษัทที่เปิดให้บริการแล้ว	จ�านวน	๕	ราย	 โดยให้กู้แล้ว	 จ�านวน	

๓,๑๔๑	ราย	เป็นวงเงินรวม	๕๙.๐๑	ล้านบาท	

 ๒.๓	 การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ	SMEs	(SMEs	Private	Equity	Trust	Fund)	

เพื่อสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่	 SMEs	 ผ่านกองทุนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในวงเงินลงทุน	 ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย	 ซึ่งแต่ละกองทุน

มีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท	 SMEs	 ที่มีศักยภาพในการเติบโต	 ปัจจุบันธนาคารพัฒนา

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้จดัต้ังกองทนุย่อยกองแรกแล้วในวงเงนิ	๕๐๐	ล้านบาท

ปัจจุบันทรัสตีของกองทุนร่วมลงทุนฯ	 มีความพร้อมในการยื่นหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์และทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้คัดสรร	 SMEs	 ที่สนใจร่วมลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐเเละภาคเอกชน	กองทุนย่อยกองที่	๑	ไว้แล้ว	๒๕	ราย	ซึ่งในจ�านวนดังกล่าว	มี	SMEs

ที่มีความพร้อมสูงเพื่อการรับเงินลงทุนจ�านวน	๕	ราย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๔	 โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	 	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 เกษตรกรรายย่อยที่มีหน้ีสินรายละไม่เกิน

๕๐๐,๐๐๐	บาท	ประมาณ	๘๑๘,๐๐๐	ราย	หนีส้นิประมาณ	๑๑๖,๐๐๐	ล้านบาท	ระยะเวลาด�าเนนิการ

ตั้งแต่วันที่	 ๓	 เมษายน	๒๕๕๘-๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙	ประกอบด้วย	๓	 โครงการย่อย	 ได้แก่	 โครงการ

ปลดเปลื้องหนี้สิน	โครงการปรับโครงสร้างหนี้	และโครงการขยายเวลาช�าระหนี้	

 ๒.๕	 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะที	่๒	กรอบวงเงนิ	๗๗,๐๙๕.๕๖๕	ล้านบาท	ประกอบด้วย

แผนงานเเละโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ระยะเร่งด่วน	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

(เพิ่มเติม)	 จ�านวน	 ๓๗,๖๐๒.๘๓๒	 ล้านบาท	 และแผนพัฒนาขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	 จ�านวน	

๓๙,๔๙๒.๗๓๓	 ล้านบาท	 โดยมีสถานะการด�าเนินการโครงการ	 ณ	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘ 

มีการเบิกจ่ายแล้ว	จ�านวน	๕,๒๓๕,๖๓๕	ล้านบาท

	 	 นอกจากนี	้ในเดอืนกนัยายนทีผ่่านมาได้ด�าเนนิมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิอกี	๒	มาตรการ 

ได้แก่	มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูข่องประชาชนผูม้รีายได้น้อยและมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็

ของรัฐบาลหรือประเทศตามข้อ	๒.๖	และมาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	(SMEs)	ในระยะเร่งด่วน	ตามข้อ	๒.๗

 ๒.๖	 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้น

การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	ประกอบด้วย	๓	มาตรการย่อย	ได้แก่	

  ๒.๖.๑	 ก�าหนดมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับหมู ่บ้านของประชาชน

ผู ้มีรายได้น้อย	 เพื่อให้ประชาชนผู ้มีรายได้น้อยในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต	 โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร

เเละสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ปล่อยสินเช่ือวงเงินไม่เกิน	 ๖๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 (ธนาคารละ 

๓๐,๐๐๐	ล้านบาท)	ระยะเวลา	๗	ปี	ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุน

ระดับ	A	และ	B	จากส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	กองทุนละไม่เกิน	๑	ล้านบาท	

(ต้องท�านิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘)	โดย	ณ	วันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	

ธนาคารออมสนิและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อนมุตัสินิเชือ่ให้กองทุนหมูบ้่านแล้ว 

๔๐,๐๕๓	ล้านบาท	(๓๙,๙๙๑	แห่ง)

 	 ๒.๖.๒	 ก�าหนดมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัต�าบล	โดยให้กระทรวงมหาดไทย

จัดสรรงบประมาณให้ต�าบลละ	 ๕	 ล้านบาท	 วงเงิน	 ๓๙,๗๔๓.๘๐	 ล้านบาท	 เพื่อด�าเนินโครงการ

ที่มีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด	ได้แก่	โครงการซ่อมแซม

หรือบูรณะทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 และโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยด�าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตาม

โครงการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที	่ ๓๑	มกราคม	๒๕๕๙	ทัง้นี	้ณ	 วนัท่ี	๒๗	ตลุาคม	๒๕๕๘	มโีครงการ

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด	 และจังหวัดได้จัดส่งให้

ส�านกัจดัท�างบประมาณเขตพืน้ที	่ ๑-๑๘	พจิารณาแล้ว	 มจี�านวน	๑๑๔,๕๗๓	 โครงการ	 ภายในวงเงนิ

งบประมาณ	 ๓๖,๒๗๕	 ล ้านบาท	 และได ้ รับอนุมัติจากส�านักจัดท�างบประมาณเขตพื้นที่

๑-๑๘	 แล้ว	 มีจ�านวน	 ๗,๐๕๐	 โครงการ	 วงเงินงบประมาณ	 ๒,๕๗๒.๙๔๒๗	 ล้านบาท	 ทั้งนี้

อยู ่ระหว่างส�านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติโครงการ	 ซ่ึงมีโครงการเป็นจ�านวนมาก	 คาดว่า

เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 จะเบิกจ ่ายงบประมาณได้ประมาณร้อยละ	 ๑๐	 เดือนธันวาคม	

๒๕๕๘	 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ	 ๕๐	 เดือนมกราคม	 ๒๕๕๙	 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ	 ๑๐๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๖.๓	 ก�าหนดมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด	 วงเงิน

ประมาณ	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยก�าหนดให้มกีารเบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘

โดยคณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๘	อนมัุตใิห้ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานอืน่

ด�าเนนิการตามมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ	ในวงเงนิ	๑๙,๒๖๗.๕	ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินมาตรการกระตุ ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 

เช่น	 การก่อสร้างเเละปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน	อาคาร	 ระบบสาธารณปูการ	และการบรหิารจัดการน�า้ 

รวมทั้งการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ๒.๗	 มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	ในระยะเร่งด่วน	ประกอบด้วย	๕	มาตรการย่อย	ได้แก่	

  ๒.๗.๑	 ด�าเนนิโครงการสนิเชือ่ดอกเบ้ียต�า่เพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนให้แก่ผู้ประกอบการ

SMEs	 โดยให้ธนาคารออมสนิปล่อยสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่	 (อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๐.๑	 ต่อปี)	 แก่ธนาคาร

พาณชิย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อน�าไปช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	

ด้วยการปล่อยสินเช่ือใหม่ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๔	 ต่อปี	 ระยะเวลาให้สินเชือ่ไม่เกนิ	๗	 ปี	 (ไม่ครอบคลมุ

การกู้เพือ่ช�าระหนีเ้ดิม)	วงเงนิโครงการรวม	๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดย	ณ	วนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	ธนาคาร

ออมสนิมียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วจ�านวน	๒๕,๓๑๓	ล้านบาท

  ๒.๗.๒	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค�้าประกันสินเชื่อโครงการค�้าประกัน

สินเชื่อผู้ประกอบการ	 SMEs	 ตามนโยบายรัฐบาล	 (Portfolio	 Guarantee	 Scheme:	 PGS)

ระยะที่	 ๕	 ในด้านคุณสมบัติผู้ขอค�้าประกัน	 วงเงินค�้าประกัน	 การรับภาระค่าธรรมเนียมของภาครัฐ

การจ่ายค่าประกันชดเชยของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	และการชดเชยจากรัฐบาล	

ท้ังน้ี	 เพื่อให้	 SMEs	 สามารถได้รับสินเช่ือในระบบสถาบันการเงินส�าหรับด�าเนินธุรกิจอย่างเพยีงพอ

โดย	ณ	 วันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมีการค�้าประกัน

สินเชื่อแล้ว	จ�านวน	๙,๕๒๐	ล้านบาท	ให้แก่	SMEs	จ�านวน	๒,๕๔๕	ราย

  ๒.๗.๓	 ก�าหนดมาตรการสนับสนุน	SMEs	ผ่านการร่วมลงทุน	โดยธนาคารออมสิน

ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	รวม	๖,๐๐๐	ล้านบาท	เพือ่ร่วมลงทุน

ในส่วนของทุนกับ	SMEs	กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 SMEs	ระยะเริ่มต้น	 (Start-up)	ที่มีศักยภาพสูง	หรือ

มีโอกาสในการเติบโตหรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 เป็น	 Supplier

ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่	 หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ	

นอกจากน้ี	 สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถให้	 SMEs	 กู้เงินเพิ่มเติมจากส่วนท่ีสถาบันการเงินเข้าไป

ร่วมลงทุนได้	

  ๒.๗.๔	 ก�าหนดมาตรการลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัผูป้ระกอบการ	SMEs

โดยลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรับผู้ประกอบการ	SMEs	ทีม่กี�าไรสทุธติัง้แต่	๓๐๐,๐๐๑	บาท	ขึน้ไป

จากเดิมร้อยละ	 ๑๕	 และ	 ๒๐	 ของก�าไรสุทธิ	 เป็นร้อยละ	 ๑๐	 ของก�าไรสุทธิ	 เป็นเวลา	 ๒	 รอบ

ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘	จนถึง

รอบระยะเวลาบัญชีวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs

และเพิ่มขีดความสามารถของ	SMEs	ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๗.๕	 ก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่	(New	Start-up)	

โดยยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลระหว่างวนัที	่ ๑	ตลุาคม	๒๕๕๘-๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙	 เป็นเวลา	๕	รอบ

ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันให้กับผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ประกอบกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์

และมคีณุสมบตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนด	 โดยผูป้ระกอบการ	 SMEs	ทีจ่ะได้รบัสิทธยิกเว้นภาษเีงนิได้

นิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

๓.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	แรงงานประมง	แรงงานต่างด้าว	
และคนขอทาน

 ๓.๑	 การก�าหนดกลไกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�าประมง

ผิดกฎหมายในระดับต่าง	ๆ	ดังนี้

  ๓.๑.๑	 ก�าหนดกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้งในระดับชาติ	 และระดับจังหวัด

การปองกันเเละปราบปรามการคามนุษย

คณะกรรมการปองกันเเละปราบปรามการคามนุษย (ปคม.) คณะกรรมการนโยบายเพื่อเเกไขปญหาการคามนุษยเเละการทำประมงผิดกฏหมาย

(๑) คณะอนุกรรมการปราบปรามการคามนุษย

(รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธาน)

(๒) คณะอนุกรรมการดานสตรีในการปองกันเเละปราบปรามการคามนุษย

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน)

(๓) คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการใชเเรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เเละแรงงานตางดาว

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงเเรงงาน เปนประธาน)

(๔) คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ เปนประธาน)

(๕) คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธเเละกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกัน

เเละแกไขปญหาการคามนุษย (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน)

การเเกปญหาหารคามนุษยเเละการทำประมงผิดกฎหมาย

คณะกรรมการประสานเเละกำกับการดำเนินงานปองกัน

เเละปราบปรามการคามนุษย (ปกค.)

คณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันเเละปราบปราม

การคามนุษยจังหวัด (๗๖ จังหวัด)

คณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับการเเตงตั้งโดยคณะกรรมการ

ระดับชาติ ทั้ง ๒ คณะ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทัง้นี	้คณะกรรมการนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์และการท�าประมงผดิกฎหมาย	ได้มกีารแต่งตัง้

คณะอนกุรรมการเพือ่ขบัเคล่ือนงาน	๕	คณะ	ประกอบด้วย	(๑)	คณะอนกุรรมการปราบปรามการค้ามนษุย์	

(๒)	 คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 (๓)	 คณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก	แรงงานบังคับ	และแรงงานต่างด้าว		(๔)	คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

การท�าประมงผิดกฎหมาย	 และ	 (๕)	 คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	

  ๓.๑.๒	 จัดต้ังศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก	 (ศสด.)

เพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางในการขบัเคล่ือน	ผลักดนั	เร่งรดั	ตดิตาม	เฝ้าระวงั	รวบรวมข้อมลู	และรายงาน

ผลการด�าเนนิการ	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	รวมทัง้องค์กรภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	และมกีารแต่งตัง้ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�าท่ีศูนย์และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 

จับกุมด�าเนินคดี	และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	

 ๓.๒	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	

  ๓.๒.๑	 ก�าหนดมาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์

	 	 	 (๑)	 ตรวจคุม้ครองแรงงาน	แรงงานเดก็	และแรงงานบงัคบัในกจิการกลุม่เสีย่ง

โดยเข้าตรวจนายจ้างและลูกจ้าง	 เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

(ประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง	หรือในเรือประมงทะเล	กิจการผลิตสินค้ากุ้ง	เครื่องนุ่งห่ม	อ้อย	และปลา

รวมถึงห่วงโซ่การผลิต)	 เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเด็กมีสภาพการจ้างและสภาพการท�างานท่ีดี

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ	 จ�านวน 

๒,๓๑๑	แห่ง	มลีกูจ้างเกีย่วข้อง	จ�านวน	๘๗,๑๐๗	คน	(คดิเป็นร้อยละ 

๑๗๖.๑๙	จากเป้าหมายท้ังปี	๔๙,๔๔๐	คน)	รวมถงึการประชุมชีแ้จง 

นายจ้าง	ลูกจ้าง	ในสถานประกอบกจิการประมงทะเลและทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สถานการณ์	การค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	การใช้แรงงานหญงิ	แรงงานเดก็ 

และแรงงานบังคับ	 การละเมิดสิทธิแรงงาน	 การยึดหนังสือเดินทาง 

และหักค่าจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เก่ียวเนื่อง	 รวมถึง 

ผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันทางการค้าและช่องทาง 

การขอรับการช่วยเหลือ	 มีนายจ้างและลูกจ้าง	 เข้าร่วมประชุม 

จ�านวน	๖๐๕	คน	(คดิเป็นร้อยละ	๑๐๘.๐๔	จากเป้าหมายทัง้ปี	๕๖๐	คน)

	 	 	 (๒)	 บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ	(Task	Force)	ทั้งในกรุงเทพมหานคร

และส่วนภมิูภาค	ซ่ึงได้มกีารจดัเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมชุดตรวจปฏบิตักิาร	(Task	Force)	ในสถานประกอบกจิการ	

ทัง้นี	้ได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกจิการทัว่ประเทศ	จ�านวน	๖,๐๐๓	แห่ง	มลีกูจ้างเกีย่วข้อง	

จ�านวน	๑๒๐,๐๙๑	คน	พบการกระท�าผิดกฎหมายด้านแรงงาน	โดยด�าเนนิคดนีายจ้าง	จ�านวน	๖๘๖	ราย	

และด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าว	จ�านวน	๕,๐๗๗	คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๒.๒	 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษาโรฮีนจา	 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาการค้ามนุษย์	สามารถท�าหน้าทีล่่ามได้มปีระสิทธภิาพและมจีรรยาบรรณของ

การเป็นล่ามและเป็นล่ามให้แก่หน่วยงานเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ	และจัดโครงการฝึกอบรม

ล่ามเพือ่การคุม้ครองสวสัดภิาพผูต้กเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์	 เพือ่เพิม่จ�านวนบคุลากรผูป้ฏบิตังิานล่าม

ในกระบวนการคุ ้มครองผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะล่ามในภาษาที่ยังขาดแคลน

เช่น	ล่ามภาษาโรฮีนจา	บงักลาเทศ	อาหรบั	และลาวขม	ุซึง่ได้รับงบประมาณสนบัสนุนบางส่วนจากรฐับาล

สหรัฐอเมริกา	โดยการสนับสนุนผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

  ๓.๒.๓	 พฒันาทกัษะชีวติเดก็เร่ร่อนเพือ่ป้องกนัการตกเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์

ด�าเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส�าหรับ 

เด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง	 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน 

เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์	 โดยมีการจัดประชุม 

ใน	 ๔	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ชลบุรี	 ภูเก็ต	 และอุดรธานี 

เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต	 นอกจากนี้	 

ได้จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติในลกัษณะค่ายกลางวนั	(Day	Camp)	

ให้แก่เด็กเร่ร่อนเพื่อพัฒนาทักษะการด�าเนินชีวิตให้แก่เด็กเร่ร่อน 

ฝึกทกัษะและกระบวนการคดิ	การวางแผนทางเลอืกในการด�าเนนิชีวติ

ของเด็กเร่ร่อนให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเด็กทั่วไป	ไม่ตกเป็นเหยื่อ

จากการค้ามนุษย์	

  ๓.๒.๔	 โครงการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัปัญหาการค้ามนษุย์	โดยการอบรม

ให้ความรูแ้ก่กลุม่เป้าหมายตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	อบรม

วิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	 (ให้ความรู ้สถานการณ์ปัญหาการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย	

ทักษะในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)	 การอบรมหลักสูตรพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 การให้ความรู้

แก่หญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ	 และเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	 ซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้

เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเป้าหมายปีละไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	

และขยายกลุม่เป้าหมายได้ครอบคลมุทัง้เดก็และเยาวชนในสถานศกึษา	ในชมุชน	ผูป้กครอง	บดิา	มารดา	

และผู้น�าในท้องถิ่น	 นอกจากน้ี	 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือของทีมพนักงาน

สอบสวนหญงิชายในด้านการคุ้มครองเดก็	สตร	ีจากการค้ามนุษย์	ความรนุแรงทางเพศ	และความรนุแรง

ในครอบครวั	การเสรมิพลงัเยาวชน	เพือ่ป้องกนัปัญหาการค้ามนษุย์โดยการให้ความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์

ปัญหาการค้ามนุษย์	 บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์	และการสร้างสรรค์สื่อ	 (สปอตวิทยุ)	ที่ดีในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และป้องกันปัญหา

การค้ามนุษย์

 	 ๓.๒.๕	 ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 โครงการให้ความรู ้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	 จ�านวน	๕,๕๗๓	คน	 (คดิเป็นร้อยละ	๙๕.๑๓	จากเป้าหมาย

ทัง้ปี	๕,๘๕๘	คน)	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 ให้ความรู้แก่ผู ้ต้องการไปท�างานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหา

การหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ	 จ�านวน	๑,๐๑๕,๙๓๔	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	๑๐๑.๘๒

จากเป้าหมายทัง้ปี	๙๙๗,๘๐๐	คน)	ตรวจสอบควบคมุผูร้บัอนญุาตจดัหางานในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อไม่ให้คนหางานถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ/สาย/

นายหน้าเถือ่น	จ�านวน	๘๑๙	คน	(คดิเป็นร้อยละ	๒๐๔.๗๕	จากเป้าหมายท้ังปี	๔๐๐	คน)	รบัเร่ืองร้องทุกข์

จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	พ.ศ.	๒๕๒๘	จ�านวน	๑,๐๙๒	คน	

(คดิเป็นร้อยละ	๖๐.๖๗	จากเป้าหมายท้ังปี	๑,๘๐๐	คน)	สามารถช่วยเหลอืคนหางาน	จ�านวน	๑,๐๘๐	คน

ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งส้ิน	 ๒,๘๘๙,๐๙๔	 บาท	 รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและด�าเนินคดีทางอาญา

กับผู้กระท�าความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	จ�านวน	๓๔๐	คน	(คิดเป็น

ร้อยละ	๘๕	จากเป้าหมาย	๔๐๐	คน)	และอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	นายจ้าง	

ผู้น�าท้องถิ่น	จ�านวน	๑,๔๙๕	คน	(คิดเป็นร้อยละ	๑๐๔.๕๕	จากเป้าหมายทั้งปี	๑,๔๓๐	คน)

	 	 	 (๓)	 โครงการเสริมสร้างความรู ้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี

และต่อต้านการค้ามนษุย์	ด�าเนนิการให้ความรูแ้ก่เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	และเจ้าหน้าที	่ตามแนวปฏบิตัิ

ด้านแรงงานท่ีดี	 (Good	 Labour	 Practices:	 GLP)	 โดยจัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน	 GLP	 ส�าหรับ

สถานประกอบกิจการแปรรูปเบื้องต้น	 และมาตรฐาน	 GLP	 ส�าหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล

ให้แก่ผู้ประกอบการ	 จ�านวน	๑๐๙	 ราย	 สัมมนาชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	จ�านวน	๒๘๘	ราย	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติการใช้แรงงาน

ที่ดีส�าหรับเรือประมง	๑๐๕	ราย	ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเลเพื่อป้องกัน

การค้ามนุษย์	๓๓,๘๐๖	ล�า	การบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	๓๑	ครั้ง	

  ๓.๒.๖	 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน	 โดยให้บริการสายด่วน

๑๖๙๔	 ซ่ึงใช้ในการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร	 การให้บรกิารสอบถามข้อมลูด้านต่าง	 ๆ	 การรบัเรือ่ง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงานของประชาชน	 นายจ้างและแรงงานต่างด้าว	 นอกจากนี้	 ยังได้อ�านวย

ความสะดวกในการสื่อสารให้แก่แรงงานต่างด้าว	 โดยมีล่ามแปลภาษาให้บริการด้วย	 มีผู้ใช้บริการ

(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๗-๔	กันยายน	๒๕๕๘)	จ�านวน	๙๗,๓๖๖	สายโทรศัพท์

  ๓.๒.๗	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ของประเทศไทย	 (Trafficking	 in	 Persons	 Report:	 TIP	 Report)	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘

รัฐบาลได้ด�าเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนษุย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	รวมทั้งสิ้น	

๗๗	โครงการ	ซึง่ระดบัความส�าเรจ็ในการขบัเคล่ือนแผนปฏิบตักิารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์

อยู ่ในเกณฑ์ระดับที่	 ๓	 ด�าเนินงานตามแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร้อยละ	 ๘๐

และได้พจิารณาการจดัท�าแผนการจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๙	อย่างไรก็ตาม	เมือ่วนัที	่๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	กระทรวงการต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา	

ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	 (TIP	 Report)	 ประจ�า	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 โดยประเทศไทย

ถูกจัดให้คงอยู่ที่ระดับ	Tier	3	ซึ่งไม่สะท้อนความพยายามและความก้าวหน้าในการด�าเนินการต่อต้าน

การค้ามนุษย์ของไทยท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงปีที่ผ่านมา	 ซึ่งมีก้าวหน้าอย่างมากในหลายด้าน	 นอกจากนั้น	

ตัง้แต่รฐับาลเข้าปฏบิตัหิน้าท่ีเม่ือเดือนสิงหาคม	๒๕๕๗	รฐับาลได้	“ปฏริปู”	การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ 

ทั้งระบบส่งผลให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในทุก	ๆ	ด้าน	เช่น	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๑)	 ด้านนโยบาย	 รัฐบาลได้ประกาศย�้าให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็น

วาระแห่งชาติและจัดตั้งกลไกระดับชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หมดร่วมขบัเคลือ่น	มกีารแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องหลายฉบบั	โดยเฉพาะพระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 	 (๒)	 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	 มีการทลายเครือข่ายผู้กระท�าผิดค้ามนุษย์

รายส�าคัญ	มีการจับกุม	ด�าเนินคดี	และลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	

	 	 	 (๓)	 ด้านการป้องกัน	 มีการแก้ไขและจัดระเบียบแรงงานในภาคประมง

รวมถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจ�านวนกว่า	 ๑.๖	 ล้านคน	 ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เช่นเดยีวกบัคนไทย	และแก้ปัญหาทีต้่นทางโดยลดความเสีย่งทีแ่รงงานเหล่านีจ้ะตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์

และการถกูเอาเปรยีบ

	 	 	 (๔)	 ด้านการคุม้ครอง	การเพิม่ประสทิธภิาพ	การคดัแยก	และการดแูลคุม้ครอง

ผู้เสียหาย

	 	 	 (๕)	 ด้านความร่วมมอืและการสร้างความเป็นหุน้ส่วน	ประเทศไทยได้มบีทบาทน�า

ทัง้ในกรอบทวภิาคแีละภมิูภาคในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์บนพืน้ฐานของหลกัสิทธมินุษยชน

และความมัน่คง

	 	 	 อย่างไรก็ด	ีรฐับาลยงัคงมุ่งม่ันด�าเนนิการต่อต้านการค้ามนษุย์อย่างจริงจัง	พร้อมกบั 

เพิม่พนูความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	 ตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศ 

และองค์การระหว่างประเทศต่อไป

 	 ๓.๒.๘	 แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการประมง

	 	 	 (๑)	 การปฏบิตังิานของคณะท�างานช่วยเหลือ	 เยยีวยา	และส่งกลับแรงงานไทย

ที่ท�างานที่เกาะอัมบนและเบนจินา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 โดยช่วยเหลือลูกเรือประมงที่กลับจาก

เกาะอัมบนเเละเกาะเบนจินา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๗-๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘

เป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์	จ�านวน	๕๒	คน	และไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์	จ�านวน	๑,๐๔๒	คน	

รวมจ�านวนทัง้สิน้	๑,๐๙๔	คน	

	 	 	 (๒)	 การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย	ได้ด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 	 (๒.๑)	 ด�าเนนิงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจงัหวดัชายฝ่ังทะเล	๗	ศนูย์	

ประกอบด้วย	จังหวัดสมุทรสาคร	ระยอง	ตราด	ชุมพร	สงขลา	ระนอง	และสตูล	เพื่อจัดระเบียบแรงงาน

และเรือประมง	การคุ้มครองแรงงาน	การตรวจ	ปราบปราม	จับกุม	และด�าเนินคดี	รวมถึงการช่วยเหลือ	

เยยีวยา	ฟ้ืนฟ	ูผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์ในกิจการประมงทะเล	มผีูม้าใช้บรกิาร	จ�านวน	๗๘๗,๑๘๘	คน

	 	 	 	 (๒.๒)	 จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดท�าฐานข้อมูลแรงงาน

ประมง	มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นที่	๒๒	จังหวัดติดชายทะเล	ระหว่าง

วันที่	๒๖	มิถุนายน-๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	จ�านวน	๕๘,๕๐๘	คน	และยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ในประเภทกจิการประมงทะเลเพิม่เตมิ	ระหว่าง	๑	เมษายน-๒๙	มถินุายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๕๔,๔๐๒	คน	

จากนายจ้าง	จ�านวน	๔,๗๖๑	ราย	(ปรับปรุงข้อมูล	ณ	วันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๒.๓)	 ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล	 โดยชุดตรวจแรงงาน 

ในเรือประมงทะเล	จ�านวน	๑,๘๓๙	ล�า	มลีกูจ้างเกีย่วข้อง	จ�านวน	๒๑,๖๗๘	คน	ตรวจสถานประกอบกจิการ 

กลุ่มเสี่ยงจ�านวน	๗๕๐	แห่ง	มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง	จ�านวน	๖๕,๕๐๙	คน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๒.๙	 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์

	 	 	 (๑)	 การประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา	 ครั้งที่	 ๑๕	 ด้านการบริหารจัดการ

รายกรณี	 การส่งกลับและคืนสู่สังคม	 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา

เพือ่พจิารณาเอกสารภาคผนวกแนวทางการด�าเนินงานมาตรฐาน	(Standard	Operating	Procedures:	SOP)	

	 	 	 (๒)	 งานความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

โดยจัดประชุม	Regional	COMMIT	Taskforce	และ	Project	Management	Board	ระหว่างวันที่	

๑๓-๑๕	 มกราคม	๒๕๕๘	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	

ระยะที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๑)	และปฏิญญาร่วมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

	 ๓.๓	 การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม

(Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	

๒. 
การออกกฎหมายประมง

และกฎหมายลำดับรอง

(Unreported) 
๖. การปรับปรุงระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ
๓. 

การทำแผนระดับชาติ

ในการขจัดประมง IUU 

(NPOA-IUU)

(Illegal) 
๑. การจดทะเบียนเรือ

เเละการออกใบอนุญาต

ทำการประมง

(Unregulated) 
๔. การตรวจติดตาม

ควบคุม เฝาระวัง (MCS)

๕. ระบบติดตามเรือ (VMS) 

  ๓.๓.๑	 จดทะเบยีนเรอืและการออกใบอนญุาต	 รฐับาลได้ด�าเนนิการจดทะเบียนเรอื

และออกใบอนุญาตท�าการประมง	 มีเรือในระบบทะเบียนเรือหลังเพิกถอนทะเบียนเรือ	 ๓๘,๐๑๓	 ล�า

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจดัท�าข้อมลูเรอืทีไ่ด้จากการส�ารวจลงระบบ	จดัท�ารายงานสถานการณ์เรอืของแต่ละจงัหวดั

จดัประชมุชาวประมงเกีย่วกับการด�าเนนิงานด้านการส�ารวจเรอื	รวมทัง้ประชุมหาแนวทางในการปรบัปรงุ

ใบอนญุาตและทะเบยีนเรอื

  ๓.๓.๒	 ตรวจควบคุมการเฝ้าระวังการท�าประมงผิดกฎหมายและการด�าเนินการ

ควบคมุการเข้า-ออก	 (Port	 in-Port	 out)	 โดยการตรวจอาชญาบตัรเรอืประมง	 ซึง่ได้ออกปฏบิติังาน

ควบคุมเฝ้าระวังการท�าประมง	 จ�านวน	 ๕๖๓	 คร้ัง	 ๕,๗๗๘	 ล�า	 พบว่ามีอาชญาบัตร	 ๔,๙๔๖	 ล�า	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ไม่มีอาชญาบัตร	 ๘๓๒	 ล�า	 ได้จับกุมผู ้กระท�าผิด	 ๕๐๑	 คดี	 ปฏิบัติการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก

(๑	 เมษายน-๑๘	 กันยายน	 ๒๕๕๘)	 พบว่ามีเรือแจ้งเข้า-ออก	 ๑๑๓,๐๑๙	 เที่ยว	 รวมท้ังจัดอบรม

เพ่ิมสมรรถนะการตรวจการประมง	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการบรูณาการตรวจเฝ้าระวงัการท�าประมงผดิกฎหมาย

ในน่านน�้าไทยและจัดท�ารายงานการกระท�าความผิดและการลงโทษ	 โดยด�าเนินการตรวจร่วมกับ

กรมเจ้าท่า	 ต�ารวจน�้า	 และทหารเรือ	 ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๕๗

จนถงึปัจจบุนั	รับแจ้งการเข้า-ออกของเรอื	ตรวจสอบเรอืทีเ่ข้าเทยีบท่า	การขนถ่าย	การจ�าหน่าย	การแปรรปู

สัตว์น�า้	และกจิกรรมประมงนอกน่านน�า้	และจดัท�ารายงานร้ือถอนโพงพางและเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบ 

จากมาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมง	 IUU	 Fishing	 โดยมีการปล่อยพันธุ์กุ้ง	 ๒	 ล้านตัวในพื้นที ่

จังหวัดจันทบุรี		

  ๓.๓.๓	 จัดท�าระบบติดตามต�าแหน่งเรือประมง	 (Vessel	Monitoring	 System:

VMS)	 ติดตั้ง	 VMS	 ในเรือตรวจการประมง	 ปัจจุบันมีเรือประมงท่ีเข้าระบบแล้ว	 ๒,๗๔๗	 ล�า

เรือประมงที่มีขนาด	 ๖๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ติดตั้ง	 VMS	 แล้วจ�านวน	 ๒,๐๖๙	 ล�า	 จ�านวนเรือที่ท�าการ

ประมงในน่านน�้าติดตั้ง	VMS	แล้ว	๑,๙๑๕	ล�า	และเรือที่ท�าการประมงนอกน่านน�้าติดตั้งแล้ว	๑๕๔	ล�า

ส่วนเรือขนถ่ายสัตว์น�้าติดตั้ง	VMS	แล้ว	๑๗	ล�า	รวมทั้งจัดสร้างห้อง	VMS	Control	room	เปิดใช้งาน

ตัง้แต่วนัที	่๓	สงิหาคม	๒๕๕๘	ตลอดจนจดัท�าระบบ	e-logbook	ปัจจุบนัได้ด�าเนนิการจดัท�าร่างขอบเขต

ของงานเรียบร้อยแล้ว	

  ๓.๓.๔	 ปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ	 (Traceability)	 โดยด�าเนินการ

ปรบัปรุง	 logbook	 และหนงัสอืก�ากบัการซ้ือขายสตัว์น�า้	 (Marine	Catch	 Purchasing	Document:

MCPD)	 ฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ	 (Observer	 on	 board)	 และการจัดท�าแผนงานเพื่อผลิต

ผูส้งัเกตการณ์บนเรอืทีไ่ปท�าการประมงนอกน่านน�า้	พฒันาฐานข้อมลูการตรวจสอบและการออกใบรบัรอง

การจับสตัว์น�า้และการออกใบรบัรองการแปรรปูสตัว์น�า้	และเช่ือมโยงข้อมลูกบัระบบฐานข้อมลูการควบคุม

การท�าประมง	ปรบัปรุงคูม่อืโครงการท่าเรอืน�าร่องตามมาตรการรฐัเจ้าของท่าเรอื	(Port	State	Measures)	

ส�าหรับเจ้าหน้าที่	 รวมทั้งจัดท�าเอกสารภาคภาษาอังกฤษในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ	

รายงานความก้าวหน้าให้แก่สหภาพยโุรป	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างตรวจสอบสัตว์น�า้น�าเข้าตรวจสอบสัตว์น�า้จาก

เรอืประมงไทย	ณ	ท่าเทียบเรือ	(๓๒๒	ท่า)	ใน	๒๒	จังหวัด	ตรวจสอบวัตถุดิบคงคลัง	(Stock)	และระบบ

ควบคุมการใช้วัตถุดิบสัตว์น�้า	 จัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบ	การรายงานผลการตรวจสอบ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 รวมท้ังอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 ณ	 ด่านตรวจสอบสัตว์น�้า	

ณ	 ท่าเทียบเรือประมง	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล	 และหาแนวทางความเป็นไปได้

ในการจัดท�าแผนหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สังเกตการณ์บนเรือ

  ๓.๓.๕	 ปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารประมงและกฎหมายล�าดับรอง	ได้แก่	การประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 แล้วเมื่อวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 และได้ปรับปรุง

พระราชบญัญตักิารประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ให้สอดคล้องกับหลักการสากล	 กฎหมายระหว่างประเทศ

และข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป	(European	Union:	EU)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๓.๖	 จัดท�าแผนระดับชาติในการป้องกัน	 ยับยั้ง	 และขจัดการท�าประมง

ท่ีผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 (Thailand’s	 National	 Plan	 of	 Action

to	Prevent,	Deter	and	Eliminate	IUU	Fishing:	NPOA-IUU)	โดยการแก้ไขร่าง	NPOA-IUU	

ฉบับที	่ ๓	ประกาศใช้ในช่วงเดอืนตลุาคม	๒๕๕๘	และได้ด�าเนนิการแปลเป็นภาษาองักฤษเรยีบร้อยแล้ว

เพื่อน�าไปรายงานความก้าวหน้าต่อสหภาพยุโรป	 โดยได้เดินทางไปเจรจากับคณะกรรมาธิการยุโรป

ด้านกิจการทางทะเลและประมง	 (Directorate-General	 for	Maritime	 Affairs	 and	 Fisheries: 

DG	MARE)	ของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๕๘

  ๓.๓.๗	 บริหารจัดการด้านการประมง	 (Fisheries	 Management)	 โดยจัดตั้ง

คณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อร่วมวางมาตรการอนุรักษ์และจัดการด้านการประมงของประเทศ	 ได้เสนอ

ร่างนโยบายการบริหารจัดการประมงของไทยที่ปรับปรุงใหม่เข้าที่ประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย	 (ศปมผ.)	 และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประมง	 IUU	 Fishing

รวมท้ังสรุปผลการด�าเนินนโยบายด้านการประมงทะเล	 (Fisheries	Management	 Plan:	 FMP)

และน�าเสนอให้คณะเจรจาให้ข้อมูลกับ	 DG	MARE	 ของสหภาพยุโรป	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 กันยายน	๒๕๕๘

เเละจะประเมินแผนการด�าเนินงานทุก	๓	ปี

  ๓.๓.๘	 ประสานงานความร่วมมือกับ	DG	MARE	สหภาพยุโรป	ด�าเนินการเจรจา

ให้ข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการท�าประมง	 IUU	 Fishing	 โดยสหภาพยุโรปได้ผ่อนผันให้

ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปอีก	 ๖	 เดือน	 โดยให้ประเทศไทยด�าเนินการให้เกิดผล

เป็นรปูธรรมอย่างน้อย	๓	เรือ่ง	ได้แก่	การประกาศใช้กฎหมายใหม่	การประกาศใช้แผนการจดัการประมงทะเล

และการประกาศใช้	NPOA-IUU

 ๓.๔	 การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	 รฐับาลได้ด�าเนนิการบรหิาร

จดัการแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทย	โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา	ลาว	กมัพูชา	

และเวยีดนาม	ทีเ่ข้ามาท�างานแบบผิดกฎหมายเป็นจ�านวนมากจากการที่มีอาณาเขตภูมิประเทศติดต่อกัน	

สภาพเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง	และจากนโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าวันละ	๓๐๐	บาททั่วประเทศ

เป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีหล่ังไหลกันเข้ามาท�างานในประเทศไทย	 และในปัจจุบัน

ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ	 ส่งผลให้นายจ้างเเละสถานประกอบกิจการ

จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นเข้ามาท�างาน	รัฐบาลเห็นว่าการที่ปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าว

เข้ามาท�างานอย่างผิดกฎหมายเป็นจ�านวนมากนั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	จึงได้

ด�าเนินการเพือ่บรหิารจัดการแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย	โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้

  ๓.๔.๑	 ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 (เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา)

ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 มาข้ึนทะเบียน	ณ	 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

(One	 Stop	 Service)	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน-๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	 ๑,๖๒๖,๒๓๕	 คน

เป็นแรงงานต่างด้าว	๑,๕๓๓,๖๗๕	คน	และผูต้ดิตาม	๙๒,๕๖๐	คน	ซึง่ได้ประสานประเทศต้นทางแรงงาน

ต่างด้าว	๓	สญัชาต	ิเพือ่เร่งด�าเนินการตรวจสญัชาตแิรงงานต่างด้าว	จากข้อมลู	ณ	วนัที	่๑	กนัยายน	๒๕๕๘

มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว	 จ�านวน	 ๕๘๒,๒๗๓	 คน	

มีแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว	 จ�านวน	 ๒๗๖,๐๐๘	 คน	 และจากการที่เปิดให้แรงงาน

ต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวรับบัตรใหม่เพื่ออยู่อาศัยและท�างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว	ระหว่างวันที่	

๑	เมษายน-๓๐	มถินุายน	๒๕๕๘	มแีรงงานต่างด้าว	๓	สัญชาต	ิมาขอรบับตัรใหม่	จ�านวน	๑,๐๔๙,๓๒๖	คน	

จากนายจ้าง	จ�านวน	๑๘๗,๙๗๗	ราย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๔.๒	 จดทะเบยีนและจัดท�าฐานข้อมลูแรงงานต่างด้าว	๓	สญัชาต	ิในงานประมงทะเล

เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานประมงและจัดท�าฐานข้อมูลแรงงานประมง	 โดยมีแรงงานต่างด้าว

มาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพื้นท่ี	 ๒๒	 จังหวัดติดชายทะเล	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน-

๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	จ�านวน	๕๘,๕๐๘	คน	และยอดจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล

เพิ่มเติม	ระหว่าง	๑	เมษายน-๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๘	อีกจ�านวน	๕๔,๔๐๒	คน	

  ๓.๔.๓	 จัดระบบการจ้างคนต่างด้าว	๓	สัญชาติเมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	ที่เข้ามา

ท�างานในลักษณะไป-กลับ	 หรือตามฤดูกาล	 ตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างาน

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซ่ึงประเทศไทยได้เจรจาการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน

ซึ่งประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยความตกลงดังกล่าว	มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัทีล่งนาม	และในส่วนของ

สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมยีนมาและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวนัน้	อยูใ่นกระบวนการเจรจา

และพิจารณาข้อตกลงร่วมกัน

  ๓.๔.๔	 น�าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

รัฐบาลได้ลงนามความร่วมมือน�าเข้าแรงงานเวียดนามเมื่อวันที่	 ๒๓	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามขั้นตอน

ของการน�าเข้าแรงงานต่อไปและในส่วนของการจดทะเบียนแรงงาน

เวียดนามที่เข้ามาอยู ่อาศัยและท�างานในประเทศไทยอย่างผิด

กฎหมายนั้น	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขการจดทะเบียน

  ๓.๔.๕	 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที	่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดต้ัง 

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว	

สัญชาติเมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	ที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ	

หรือตามฤดูกาล	 ตามมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างาน 

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 รวมถึงการเตรียมความพร้อม 

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

งานแรงงานสมัพนัธ์	การพฒันาเครอืข่ายการท�างาน	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันา

เศรษฐกจิพิเศษของจงัหวดัตาก	มกุดาหาร	ตราด	สระแก้ว	และสงขลา	

และได้มีประกาศ	 “การใช้บังคับมาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑”	ตามประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี	ลงวนัที	่๑๐	มถินุายน	๒๕๕๘	

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๑๙ 

มิถุนายน	๒๕๕๘	เป็นต้นไป
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๓.๕	 การจัดระเบยีบคนขอทาน	รฐับาลได้ใช้แนวทางการจดัระเบยีบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน

3P	ได้แก่	(๑)	การบงัคับใช้กฎหมาย	(Policy)	(๒)	การคุม้ครองช่วยเหลอื	(Protection)	และ	(๓)	การป้องกัน

(Prevention)	 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

เป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการส�ารวจและลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริง	 จากการจัดระเบียบคนขอทาน

ตลอดปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	พบขอทานทัง้สิน้	๒,๗๕๙	คน	แบ่งเป็นขอทานไทย	จ�านวน	๑,๘๖๗	คน

และขอทานต่างด้าว	๘๙๒	คน

 ๓.๖	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสามารถใช้บังคับอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ได้แก่

  ๓.๖.๑	 ประกาศใช ้พระราชบัญญั ติแรงงานทางทะเล	

พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	

๒๕๕๘	และจะมผีลใช้บงัคับเมือ่พ้นก�าหนด	๑๘๐	วนั	นบัแต่วนัประกาศใช้	

โดยสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งให้ความคุ้มครอง 

แก่ลูกจ้างและคนประจ�าเรอืให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน 

และสภาพการจ้าง	 การท�างานและความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน 

ทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๔๙	 (Maritime	Labour	Convention,	2006) 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (International	 Labour 

Organization:	ILO)

  ๓.๖.๒	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอื่น	ๆ 	 ได้แก่	 (๑)	 ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 

ในงานเกษตรกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๒๒	 ธันวาคม	๒๕๕๗	 (๒)	 ออกกฎกระทรวง

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ใช้มีผลบังคับเมื่อวันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗ 

(๓)	 ออกกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีผลใช้บังคับ 

เมือ่วนัที	่๒๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	(๔)	ออกกฎกระทรวงก�าหนดการจ่ายค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท�างาน

ที่ให้นายจ้างจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘

	๔.	 การแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง
	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๑๗	มนีาคม	๒๕๕๘	อนมุตัแิผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภยัแล้ง	

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันภัย	 แก้ไขปัญหา	 และบริหารจัดการภัยแล้ง	 และแผนสนับสนุน

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และด�าเนินการควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 โดยให้กระทรวง	 กรม	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคเอกชน	มูลนิธิ	และองค์กรการกุศล	ถือปฏิบัติ	ได้แก่	๔	ยุทธศาสตร์	๑๙	มาตรการ	๔๙	กิจกรรมหลัก

ประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์ที	่๑	การเตรียมการป้องกนัและลดผลกระทบ	ยทุธศาสตร์ที	่๒	การเตรียมพร้อมรบัภัย

ยทุธศาสตร์ที	่ ๓	 การจดัการในภาวะฉุกเฉิน	 และยทุธศาสตร์ที	่ ๔	 การจดัการหลังการเกดิภัย	 โดยได้ตัง้	

ศนูย์รบัเร่ืองราวร้องทุกข์	 เพือ่ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยแล้ง	และเตรยีมความพร้อมของเครือ่งมอื

และเครือ่งจักร	 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	 เช่น	 เครื่องสูบน�้า	 เครื่อง/ 

ระบบผลติน�า้ประปา	รถบรรทุกน�า้	ภาชนะเกบ็น�า้	ชดุเจาะบ่อน�า้บาดาล	ชดุเป่าล้างท�าความสะอาดบ่อน�า้บาดาล 

ชุดซ่อมระบบประปา	และระบบน�้าดื่มสะอาด	รวมทั้งด�าเนินโครงการเเละมาตรการต่าง	ๆ	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๔.๑	 การช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบ	จากสถานการณ์น�า้น้อยในช่วงเพาะปลกูพชื

ฤดูแล้ง	ปี	๒๕๕๗/๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๗	เห็นชอบมาตรการแก้ไข

ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง	 ปี	 ๒๕๕๗/๒๕๕๘	 โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗-๓๐	เมษายน	๒๕๕๘	ดังนี้	

  ๔.๑.๑	 ก�าหนดมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร	 โดยมมีาตรการหลกัคือ	การจ้างแรงงาน

เพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง	จ�านวน	๔.๘๙	ล้านคน	มาตรการเสริม	คือ	การอบรม	ฝึกอาชีพและสนับสนุน

ปัจจัยการผลติ	เป็นต้น	มาตรการสนบัสนุนอืน่	ๆ 	คอื	การแจ้งเตอืนภัย	การก�าหนดแผนปฏบิตักิารฝนหลวง

การสนับสนุนเครื่องสูบน�้า	 รถบรรทุกน�้า	 การขุดลอกคูคลองระบายน�้า	 การส�ารองเมล็ดพันธุ์พืช

และการสนับสนุนเสบียงสัตว์	เป็นต้น

	 	 	 การด�าเนนิการตามมาตรการดงักล่าว	มกีารจ้างแรงงาน	๔๔,๔๖๔	ราย	ส่งเสริม

อาชพีปศสุตัว์	๑๓,๓๖๑	ราย	และส่งเสรมิอาชพีประมง	๓,๕๙๔	ราย	ฝึกอาชพีด้านการเกษตร	๑๘,๐๒๑	ราย	

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	๑๕๘,๐๑๖	ไร่	และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	๓๖,๓๑๔	ไร่

 	 ๔.๑.๒	 ด�าเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง	 ซ่ึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของชมุชนเพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนจากภยัแล้งในระยะเน้นการพัฒนาการเกษตรโดยมุง่ให้เกดิการจ้าง

แรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๐	 ซ่ึงชุมชนได้จัดท�าโครงการเสนอคณะกรรมการระดับอ�าเภอครบทั้ง	

๓,๐๕๑	ต�าบล	และมโีครงการทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการระดบักระทรวงทัง้สิน้	๖,๕๙๘	โครงการ	

วงเงิน	๓,๐๐๔.๕๑	ล้านบาท	ครัวเรอืนได้รบัประโยชน์	๒.๖๖	ล้านครวัเรอืน	โดยจ�าแนกโครงการได้ดังนี้

โครงการ จ�านวนโครงการ ร้อยละ

โครงการด้านการจัดการแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ๓,๓๓๑ ๕๐.๔๘

โครงการด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร

เพื่อการเพิ่มรายได้

๖๓๖ ๙.๖๔

โครงการด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต

๒,๓๗๐ ๓๕.๙๒

โครงการด้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ๒๖๑ ๓.๙๖

รวม ๖,๕๙๘ ๑๐๐

	 งบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรทั้งหมด	๖,๕๙๘	โครงการ	วงเงิน	๓,๐๐๔.๔๒	ล้านบาท	ชุมชน

ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ	 ๖,๕๙๖	 โครงการ	 และขอคืน	 ๒	 โครงการ	 นอกจากน้ี	 ได้ให้ค�าแนะน�า

เรื่องการจัดท�าบัญชีโครงการแล้ว	และตรวจสอบบัญชีแล้ว	๑,๔๑๐	โครงการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๔.๒	 การด�าเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง	 ปี	 ๒๕๕๘	 รัฐบาลได้ขอให ้

เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยา	 เพื่อสงวนน�้าไว้ให้ประชาชนใช้ 

เพือ่การอปุโภคบริโภค	ได้ด�าเนนิการเพิม่การปฏบิตักิารฝนหลวง	โดยจดัตัง้ศนูย์ฝนหลวงพิเศษเชยีงใหม่

และนครสวรรค์	 และประสานข้อมูลพื้นที่ท่ีเสี่ยงจะได้รับความเสียหายจากการลดการระบายน�้า 

โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมน�้าจากระบบชลประทาน	 รวมทั้งในกรณีที่เกิดภัยแล้งในแต่ละพื้นท่ี 

ให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ	 เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยก�าหนดมาตรการและการช่วยเหลือ	ดังนี้

  ๔.๒.๑	 ก�าหนดมาตรการรองรับการลดการระบายน�้า	คือ	 ประตูระบายน�้าที่รับน�้า 

จากแม่น�า้ปิง	แม่น�า้น่าน	และแม่น�า้เจ้าพระยา	จะเปิดรบัน�า้ไปใช้ส�าหรบัการอปุโภคบริโภคเป็นคร้ังคราว	

หากพื้นท่ีใดมีความจ�าเป็นจะต้องสูบน�้าเพ่ือใช้ส�าหรับการอุปโภคบริโภค	 และช่วยเหลือไม้ผล 

ให้ท�าหนงัสอืถงึโครงการชลประทานในพ้ืนที	่เพือ่ขอสบูน�า้เป็นครัง้คราว	สถานสีบูน�า้ของการประปานครหลวง 

การประปาส่วนภูมิภาค	 และสถานีสูบน�้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท�าการสูบน�้าส�าหรับผลิต 

น�้าประปา	สามารถท�าการสูบน�้าได้ตามปกติ		

 	 ๔.๒.๒	 ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก	 ช่วงวันที่	 ๒๒	 กรกฎาคม-๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	

จ�านวน	๑.๑๘๓	ล้านไร่	ส�าหรับการช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะจุดได้สูบน�้าจากแหล่งน�้าอื่น	(บ่อน�้า

เอกชน	 และสระเก็บน�้าพระรามเก้า)	 ช่วยเหลือพื้นที่บริเวณปลายคลองส่งน�้าที่ข้าวอยู่ในช่วงก�าลัง

ตั้งท้องออกรวง	 รวมทั้งได้จ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 โดยมีแผนการจ้างแรงงาน	๘,๐๑๙	 คน

ณ	วนัที	่๒๘	สงิหาคม	๒๕๕๘	มกีารจ้างงานแล้ว	๗,๙๑๒	คน	จดัตัง้ชุดปฏบิตักิารช่วยเหลอืและเยีย่มเยยีน

เกษตรกรระดับพื้นที่	๒๗๓	ชุด	ได้ลงพื้นที่	จ�านวน	๒,๑๘๒	ครั้ง

	 	 นอกจากนี	้ได้มกีารเตรยีมแหล่งกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งปี	๒๕๕๘/๒๕๕๙	ขดุลอกแหล่งน�า้

เพือ่เพิม่ปรมิาณน�า้เกบ็กักในจงัหวดันครสวรรค์	อ่างทอง	สงิห์บรุ	ีและชยันาท	จ�านวน	๘	แห่ง	ขดุสระน�า้

ในไร่นานอกเขตชลประทานในพืน้ทีลุ่่มน�า้เจ้าพระยา	จ�านวน	๗,๑๓๓	บ่อ	พฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอนรุกัษ์

ดินและน�้า	๓๗	แห่ง	

	 ๔.๓	 การพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ได้ด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้มเีป็นแหล่งน�า้ในภาคการเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภัยแล้งและเพือ่สนบัสนนุ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	

ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลที่ส�าคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

โครงการ เป้าหมาย ผลการด�าเนนิงาน
คิดเป็น

ร้อยละ

(๑)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค ๖๘๓	แห่ง ๖๗๒	แห่ง ๙๘.๓๙

(๒)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่ม

สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ๗๐๐	แห่ง ๖๙๘	แห่ง ๙๙.๗๑

(๓)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร

ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๑,๒๘๕	แห่ง ๑,๒๒๐	แห่ง ๙๔.๙๔
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นอกจากนี	้ยงัได้ด�าเนนิการในเร่ืองทีส่�าคญัอกีหลายเร่ือง	เช่น	โครงการตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้

บ่อสงัเกตการณ์	ด�าเนนิการแล้วเสร็จ	๒๒๕	แห่ง	(จากเป้าหมาย	๓๘๐	แห่ง)	ปรมิาณน�า้ทีไ่ด้เมือ่เสรจ็โครงการ	

๖.๗๕	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	 ด�าเนินการเจาะบ่อบาดาล 

และติดตั้งเครื่องสูบน�้าในบ่อที่เจาะ	 ด�าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	 ปริมาณน�้าที่ได้รับ	 ๔๓.๖๖ 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 สูบน�้าเพ่ือการเติมน�้าในแหล่งน�้าส�าหรับ

ระบบประปาและการเกษตร	ในพื้นที่	๓๔	จังหวัด	จ�านวน	๑๓๗	แห่ง	

ปริมาณน�้า	๕๐,๓๕๒,๗๘๘	ลูกบาศก์เมตร	ประชาชนได้รับประโยชน์	

๗๔,๖๔๖	ครวัเรอืน	และแจกจ่ายน�า้เพือ่การอปุโภคและบรโิภครวม

ปริมาณน�้า	๑๔,๒๐๖,๑๓๐	ลิตร

โครงการ เป้าหมาย ผลการด�าเนนิงาน
คิดเป็น

ร้อยละ

(๔)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๙๗	แห่ง ๗๒	แห่ง ๗๔.๒๓

(๕)	วางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าบาดาล

เพื่อติดตามสถานการณ์น�้าบาดาล
๑,๔๕๘	บ่อ

๘๐๕	สถานี

๑,๔๕๘	บ่อ

๘๐๕	สถานี
๑๐๐

(๖)	ก�ากับควบคุมประกอบกิจการน�้าบาดาล ๒,๐๐๐	บ่อ ๑,๖๙๔	บ่อ ๘๔.๗๐

(๗)	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่งทางถนน	ระยะเร่งด่วน

	 (๗.๑)	พัฒนาแหล่งน�า้บาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค ๘๙๒	บ่อ ๓๖๒	บ่อ ๔๐.๕๘

	 (๗.๒)	จดัหาแหล่งน�า้บาดาลทีม่คีณุภาพเพ่ือใช้

ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน�า้

ของประชาชนในพื้นที่แล้งซ�้าซากและมีปัญหา

คุณภาพน�้าเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๕	แห่ง - -

	 (๗.๓)	ศกึษาส�ารวจและจดัท�าแผนทีน่�า้บาดาล

ขั้นรายละเอียด	มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๘๗	ระวาง - -

	 (๗.๔)	ส�ารวจและศกึษาค่าพ้ืนฐานโลหะหนกั

ในน�้าบาดาล	ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก ๒๘	แห่ง - -

	 (๗.๕)	พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน�้า

บาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ๑	ระบบ - -
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ปีงบประมาณ พื้นที่ด�าเนินการ

๒๕๕๘
๖๐๐,๐๐๐	ไร่

(กรมป่าไม้	๔๐๐,๐๐๐	ไร่	และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	๒๐๐,๐๐๐	ไร่)

๒๕๕๙ ๙๐๐,๐๐๐	ไร่

รวมทั้งหมด ๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่

๕.	 การป้องกันแก้ ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้	 และการคุ้มครองสัตว	์
และพันธุ์พืช	

		 ปัจจุบันมีปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่คงความสมบูรณ์ลดลง	 โดยพบว่า 

ปี	 ๒๕๐๔	 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีประมาณ	 ๑๗๑	 ล้านไร่ 

ปี	๒๕๕๒	ลดลงเหลือประมาณ	๑๐๗	ล้านไร่	และปี	๒๕๕๖	ลดลงเหลอื

ประมาณ	๑๐๒.๑	 ล้านไร่	 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการบุกรุกของคนจน/ 

ผู้ไร้ทีด่นิท�ากนิ	และการขยายพืน้ทีท่�าเกษตรของเกษตรกร	การบกุรกุ

จับจองของนายทุน	 การออกโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ที่ไม่ถูกต้อง	 และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขาดประสิทธิภาพ	 รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการปราบปรามและหยุดยั้ง 

การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้	ดังนี้

	 ๕.๑	 การทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา	 ในช่วงที่ผ่านมามีการบุกรุกพื้นที่ป่า

เพื่อปลูกยางพาราท่ัวประเทศเป็นจ�านวนมากถึง	 ๕,๕๐๙,๒๔๘	 ไร่	 รัฐบาลจึงได้ก�าหนดเป็นนโยบาย 

และแนวทางให้ด�าเนินการลดพื้นที่บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราในป่าสงวนแห่งชาติ	 เช่น	 พื้นที่บุกรุก 

ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ชัน้	๑	และ	๒	รวมทัง้ป่าอนรุกัษ์ทีเ่ป็นอุทยานแห่งชาต	ิเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

และพื้นที่บุกรุกป่าใหม่	จะต้องจัดการต้นยางพาราตามหลักวิชาการ	พื้นที่ลุ่มน�้าชั้น	๓-๕	จะด�าเนินการ

จัดการยางพาราออกประมาณ	ร้อยละ	๖๐	ส่วนที่เหลือร้อยละ	๔๐	จะพิจารณาตัดออกหรือจัดการใช้

ประโยชน์ตามหลกัวชิาการและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่อไป	พืน้ท่ีหลงัการด�าเนนิการจะฟ้ืนฟโูดยธรรมชาติ

และการปลูกเสริม	 บางพื้นที่จะจัดต้ังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและจัดตั้งป่าชุมชนต่อไปให้ด�าเนินการ 

ในแปลงที่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และค�าสั่ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๖๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	

	 	 ท้ังน้ี	 มีเป้าหมายด�าเนินการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา	

จ�านวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	ดังนี้

	 	 ผลการด�าเนินการในช่วง	 ๑	 ปีที่ผ่านมา	 ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	๑๑๙,๖๖๐	 ไร่

(จากเป้าหมาย	๖๐๐,๐๐๐	ไร่)	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๕.๒	 การจัดการป่าต้นน�้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	(เขาหัวโล้น)

	 	 ปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน�้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ครอบคลุมพื้นที่	๑๓	จังหวัดภาคเหนือ

ถูกบุกรุก	๘.๖	ล้านไร่	 โดยมีผู้บุกรุกประมาณ	๘	แสนคนจึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแก้ไข

ปัญหาป่าเสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชัน	(เขาหวัโล้น)	ประกอบด้วย	๗	ยทุธศาสตร์	โดยมเีป้าหมายการด�าเนนิงาน	

ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 ฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้เสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชัน	ไม่น้อยกว่า	๘.๖	ล้านไร่	ภายใน	๒๐	ปี

	 	 ๕.๒.๒	 พื้นที่ป่าต้นน�้าท่ีรับการฟื้นฟู	 จะช่วยดูดซับน�้าฝนและเพ่ิมปริมาณน�้าต้นทุน

ในแต่ละลุ่มน�้า

	 	 ๕.๒.๓	 ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้เพือ่เพิม่ความสามารถในการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 ๕.๒.๔	 พัฒนาคณุภาพชวีติชาวไทยบนพืน้ท่ีสงูไม่น้อยกว่า	๘๐๐,๐๐๐	คน

	 	 ๕.๒.๕	 สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร	 ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	 	 ๕.๒.๖	 ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สามารถประเมินค่าได้	

	 	 ทั้งนี้ระยะเวลาด�าเนินการ	 ๒๐	 ปี	 (ปี	 ๒๕๕๘-๒๕๗๘)	 แบ่งเป็น	 ๓	 ระยะ	 โดยระยะ

เร่งด่วนปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 ด�าเนินการในพื้นที่	 ๒	 จังหวัด	 ได้แก	่

(๑)	 พื้นที่ในจังหวัดน่าน	 เน้ือท่ีรวม	 ๒๖๖,๕๘๘	 ไร่	 แบ่งเป็น	

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าน�้ายาว	 น�้าสวด	 อ�าเภอท่าวังผา	 จังหวัดน่าน 

เนื้อที่	๒๕๘,๐๘๘	ไร่และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน	จังหวัดน่าน	เนื้อที่	

๘,๕๐๐	ไร่	และ	(๒)	พืน้ทีใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่	เนือ้ทีร่วม	๑๓๔,๑๗๓	ไร่	

แบ่งเป็น	ป่าสงวนแห่งชาต	ิป่าแม่แจ่ม	อ�าเภอแม่แจ่ม	จงัหวดัเชยีงใหม่	

เนื้อที่	๑๑๖,๖๗๓	ไร่	และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา	จังหวัดเชียงใหม่	

เนื้อที่	 ๑๗,๕๐๐	 ไร่	 และเตรียมการจัดท�าแผนแม่บทและแนวทาง 

การด�าเนนิงาน	(Roadmap)	การบรูณาการจดัการป่าต้นน�า้เสือ่มสภาพ

บนพื้นที่สูงชัน	(เขาหัวโล้น)	

 ๕.๓	 การบูรณาการเครือข ่ายอาสาสมัครด ้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดเอกภาพในการท�างาน	 มีการจัดกลุ่มและก�าหนดเครือข่ายตามประเภท

และความรุนแรงของปัญหาในพ้ืนที่	 กระจายให้ครอบคลุมทุกอายุของเครือข่าย	 ซ่ึงการด�าเนินการ

ในช่วง	 ๑	 ปีท่ีผ่านมา	 ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสมัครสมาชิกออนไลน์เครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล	 (Data	 center)	

รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม	 และเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง	

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมว่าด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ให้มีความสอดคล้องกับการรวมกลุ่ม

ของอาสาสมัครตามประเด็นสิ่งแวดล้อม	 ภูมินิเวศ	 และวัฒนธรรม	 รวมทั้งบูรณาการทุกเครือข่าย

ในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมซึง่มทีัง้หมด	๗	เครือข่าย	รวมจ�านวนสมาชกิทัง้สิน้

หลังตรวจสอบสถานะแล้ว	 จ�านวน	 ๒๓๑,๘๕๗	 คน	 ให้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน



23การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๕.๔	 การด�าเนินงานตามแผนแม่บทการท�าลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกท่ีดินของรัฐ

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

	 	 มีผลการด�าเนินการในช่วง	๑	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้	

  ๕.๔.๑	 ปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้	(ทวงคืนผืนป่า)

	 	 	 (๑)	 จับกุมผู้กระท�าผิดในการบุกรุกพื้นที่ป่า	 จ�านวน	๕,๔๗๓	 ครั้ง	 ผู้ต้องหา	

๑,๑๐๔	คน	พื้นที่	๑๔๓,๘๖๙	ไร่

	 	 	 (๒)	 จบักมุผูล้กัลอบตดัไม้	จ�านวน	๕,๗๐๓	ครัง้	ผูต้้องหา	๒,๔๖๗	คน	ปรมิาตรไม้ 

๘,๙๐๘	ลูกบาศก์เมตร

	 	 	 (๓)	 จับกุมผู ้กระท�าความผิดต่อทรัพยากรทางทะเลลักลอบลากอวน

หรือท�าประมงในเขต	๓,๐๐๐	เมตร	จ�านวน	๗๑	คดี	ผู้ต้องหา	๓๒๓	คน

  ๕.๔.๒	 จัดท�าพื้นที่ปฏิบัติการ	Area	of	Operation:	AO	ภายใต้แผนการป้องกัน

และปราบปรามผูบ้กุรกุพืน้ทีป่่าไม้	 โดยแบ่งเป็น	๔	พืน้ที	่ คอื	 AO1	

พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก	 มีการด�าเนินคดีกับผู ้ที่บุกรุก	 และคด ี

ได้ถงึทีสุ่ดแล้ว	AO2	พืน้ทีป่่าไม้ทีม่กีารบุกรกุ	และได้แจ้งความด�าเนนิคดี

ไว้กบัเจ้าหน้าทีแ่ล้ว	 AO3	พืน้ทีป่่าไม้ทีม่กีารตรวจพบ	แต่อยูร่ะหว่าง 

ขั้นตอนการพิ สูจน ์สิทธิ 	 และ	 AO4	 พื้นที่ป ่าไม ้ส ่วนท่ีเหลือ 

ที่ต้องดูแลรักษาใช้มาตรการการลาดตระเวนเดินเท้าของเจ้าหน้าท่ี 

การลาดตระเวนทางอากาศและการเฝ้าติดตาม	 โดยวิเคราะห์ 

จากภาพดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า 

ทั้งน้ี	 มีผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	 AO	 ใน	 ๔	 พื้นที่ 

สรุปได้ดังนี้

	 	 	 (๑)	 พ้ืนทีป่่าไม้ทีม่กีารบกุรกุมกีารด�าเนนิคดกัีบผูท้ีบุ่กรกุ	และคดีได้ถงึทีส่ดุแล้ว	

จ�านวน	๗๖,๙๖๒	ไร่	ได้ด�าเนนิการรือ้ถอน	และน�าพืน้ทีก่ลับคนืมาจากคดทีีส้ิ่นสุดแล้ว	จ�านวน	๓๘,๑๒๐	ไร่

	 	 	 (๒)	 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก	 และได้แจ้งความด�าเนินคดีไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว	

จ�านวน	๑๕๒,๗๕๒	ไร่	ได้ด�าเนินการคดีถึงที่สุดแล้ว	จ�านวน	๗๑,๗๐๙	ไร่

	 	 	 (๓)	 พืน้ทีป่่าไม้ทีม่กีารตรวจพบ	แต่อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการพสูิจน์สิทธ	ิจ�านวน	

๔,๖๑๐,๖๑๔	ไร่	และได้ด�าเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิแล้วเสร็จ	จ�านวน	๘๖๓,๑๖๕	ไร่

	 	 	 (๔)	 พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา	 จ�านวน	 ๑๐๑,๘๖๕,๙๔๓	 ไร่

ได้ด�าเนินการป้องปราม	 โดยใช้มาตรการการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เดินเท้า	 การลาดตระเวน

ทางอากาศ	 และการเฝ้าติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการรักษาป่าแล้วเสร็จ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๖.	 การแก้ ไขปัญหาการค้างาช้างท่ีผิดกฎหมาย	ภายใต้แผนปฏิบัติการ
งาช้างแห่งประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซ่ึงชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์	 (The	Convention	
on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	
Flora:	CITES)
	 จากปัญหาการลักลอบน�างาช้างแอฟริกาและช้างเอเชีย	 ปะปนในตลาด 

การค้างาช้างบ้านภายในประเทศ	ซึง่ช้างแอฟรกิาและช้างเอเชยี	เป็นสตัว์ป่าในบญัช	ี๑

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	(The	Convention	on	International	Trade	in	Endangered

Species	of	Wild	Fauna	and	Flora:	CITES)	ไม่อนญุาตให้มกีารค้าระหว่างประเทศ

ที่ประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา	CITES	ครั้งที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕)	

จึงมีมติให้ประเทศไทยต้องก�าหนดมาตรการควบคุมการค้างาช้าง 

ภายในประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ	ไม่ให้มีการลกัลอบค้าระหว่างประเทศ

โดยหากประเทศไทยไม่ด�าเนนิการ	ส�านกัเลขาธกิาร	CITES	จะแจ้งเวยีน 

ให้ประเทศสมาชกิประมาณ	๑๘๐	ประเทศ	ระงบัการค้าสตัว์ป่าและพชืป่า 

ตามบัญชี	 CITES	 กับประเทศไทย	 (มากกว่า	 ๓๕,๐๐๐	 ชนิด) 

อาจส่งผลกระทบ	เช่น	การส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่า	มูลค่าประมาณ	

๑๐,๐๐๐	 ล้านบาทต่อปี	 ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่มีกฎหมาย 

ควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์จากงาช้าง	 และไม่มีระบบการจดทะเบียน

เเละการอนุญาตผู้น�าเข้า	โรงงานผลิตผู้ค้าส่ง	และผู้ค้าปลีกงาช้างดิบ	

งาช้างกึ่งแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง	 รวมทั้งไม่มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	โดยเฉพาะในตลาดค้าปลีก	เพื่อประชาสัมพันธ์

ไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติซื้องาช้าง	 เนื่องจากการน�างาช้าง

กลบัเข้าประเทศของตนเองจะผดิกฎหมาย	อกีทัง้ไม่มกีารบนัทกึข้อมลู

ตารางแสดงผลการด�าเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ	AO	

แผนปฏิบัติการ	AO
การด�าเนินงานในภาพรวม

แผนด�าเนินการ ผลด�าเนินการ คิดเป็นร้อยละ

AO1 ๗๖,๙๖๒	ไร่ ๓๘,๑๒๐	ไร่ ๔๙.๕๓

AO2 ๑๕๒,๗๕๒	ไร่ ๗๑,๗๐๙	ไร่ ๔๖.๙๔

AO3 ๔,๖๑๐,๖๑๔	ไร่ ๘๖๓,๑๖๕	ไร่ ๑๘.๗๒

AO4 ๑๐๑,๘๖๕,๙๔๓	ไร่ ๑๐๑,๘๙๐,๐๕๗	ไร่ ๑๐๐.๐๒

รวม ๑๐๖,๗๐๖,๒๗๑	ไร่ ๑๐๒,๘๖๓,๐๕๑	ไร่ ๙๖.๔๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และตรวจสอบ	 เพื่อให้ติดตามการเคล่ือนย้ายงาช้างภายในประเทศ	

โดยเฉพาะการควบคุมงาช้างดบิ	และไม่มรีะบบการรายงานทีต่รวจสอบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มงวด

	 รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

โดยออกกฎหมายที่จ�าเป ็น	 บูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย 

และการประชาสัมพันธ์	 เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน	 และจัดท�ารายงานเสนอ 

ต่อส�านักเลขาธิการ	CITES	โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้

	 ๖.๑	 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	 ๓	 ต่อส�านักเลขาธิการ	 CITES	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานระดับ

“ประสบความส�าเร็จ”	 (Substantially	 achieved)	 ในทุกหมวดกิจกรรม	 ได้แก่	 การออกระเบียบ

และกฎหมาย	การจัดท�าระบบทะเบียนข้อมูล	การก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย	การประชาสัมพันธ์	

และการติดตามและประเมินผล	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ๖.๑.๑	 ประกาศใช้กฎหมายฉบับหลัก	 (๑	 ฉบับ)	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติงาช้าง

พ.ศ.	๒๕๕๘	เพือ่ควบคมุการค้างาช้าง	การครอบครองงาช้าง	และปรบัปรงุกฎหมาย	๑	ฉบบั	คือ	พระราชบัญญตัิ

สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพือ่ควบคมุการครอบครองและการค้างาช้างแอฟริกา	

และล�าดับรอง	(๒๑	ฉบับ)	ได้มีผลใช้บังคับแล้วทุกฉบับ

	 	 ๖.๑.๒	 ด�าเนนิการน�าเข้าข้อมูลเกีย่วกบัระบบทะเบยีนร้านค้างาช้างและรายการสนิค้า

งาช้าง	การครอบครองงาช้างบ้านและงาช้างแอฟริกาที่ถูกกฎหมาย	และงาช้างของกลาง

		 ๖.๑.๓	 ความส�าเร็จด ้านการบูรณาการและสนธิก�าลัง 

เพือ่เร่งปราบปรามการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมาย	ซึง่มีการแลกเปลีย่น

การข่าวกับหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ืองและขยายผล

การจับกุมและด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิด	 มีการเพิ่มเทคนิคอุโมงค์

เอ็กซเรย์	 (x-ray)	 และการตรวจสอบคลังข้อมูลสินค้าน�าเข้าส่งออก

อัจฉริยะ	 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการกระท�าผิดกฎหมายศุลกากร 

ซ่ึงในปัจจุบันสามารถจับกุมการลักลอบน�าเข้างาช้างได้	 ๗	 คดี 

(เป็นคดีรายใหญ่	๒	คดี)

	 	 ๖.๑.๔	 แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการตัดวงจรการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมาย 

โดยการท�าลายงาช้างของกลางที่สิ้นสุดคดีและตกเป็นของแผ่นดิน	 จ�านวน	 ๒,๑๕๕.๑๗	 กิโลกรัม 

ท�าให้ไทยได้รบัค�าช่ืนชมจากนานาชาตถิงึความโปร่งใส	ในการด�าเนนิการและเจตนารมณ์ของประเทศไทย

	 ๖.๒	 จัดท�ารายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ	 ฉบับแก้ไขส่งส�านัก

เลขาธิการ	CITES	

	 ๖.๓	 ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เพื่อแจ้งเตือน

นกัท่องเทีย่วบรเิวณสนามบนินานาชาตภิายในประเทศ	๖	แห่ง	จ�านวน	๔๑๒	ป้าย	และแสดงเจตนารมณ์

ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างในเวทรีะดบันานาชาติ	 เช่น	 การประชมุ	UN	General	

Assembly	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทั้งนี้	 การด�าเนินการในระยะต่อไป	 รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดตามพระราชบัญญัติงาช้าง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะการปราบปรามการลกัลอบค้าและครอบครอง

งาช้างที่ผิดกฎหมาย	 ออกกฎหมายรองภายใต้พระราชบัญญัติ

งาช้าง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ปรับปรุงและดูแลรักษาระบบทะเบียน

ให้มีประสิทธิภาพ	 โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ประเทศไทยหลุดพ้น

จากสถานะ	 Primary	 Concern	 ในห่วงโซ่การค้างาช้างแอฟริกา

ที่ผิดกฎหมายได้

๗.	 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรอืนของประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ	(International	Civil	
Aviation	Organization:	ICAO)
	 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	ได้ด�าเนินการตรวจสอบระบบการก�ากับดูแล

ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย	ในฐานะเป็นภาคีสมาชิก	ตามโครงการตรวจสอบ

การก�ากับดูแลความปลอดภัยสากล	 (Universal	 Safety	 Oversight	 Audit	 Program:	 USOAP)	

ด้วยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	Monitoring	 Approach:	 CMA)	 เพื่อประเมิน

ประสทิธภิาพการก�ากบัดแูลด้านความปลอดภยัการบนิพลเรือนของประเทศไทย	ซึง่พบว่า	มข้ีอบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญต่อความปลอดภัย	(Significant	Safety	Concerns:	SSC)	ด้านกระบวนการออกใบรับรอง 

ผูด้�าเนนิการเดนิอากาศ	และกระบวนการรบัรองการขนส่งสนิค้าอนัตรายทางอากาศ	และข้อบกพร่องอืน่	ๆ  

ซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก�ากับดูแล

ความปลอดภัยสากล	ดังนี้

 ๗.๑	 การด�าเนนิการแก้ไขข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัต่อความปลอดภยั	(Significant	Safety	

Concerns:	SSC)

  ๗.๑.๑	 สร้างกระบวนการรับรองการขนส่งสินค้าอันตราย	 (Transportation	

of	 Dangerous	 Goods	 by	 Air)	 ซึ่งได้ด�าเนินการตามข้อแนะน�าของ	 ICAO	 ในทุกประเด็นแล้ว

ได้แก่	การจดัตัง้หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบเฉพาะ	การออกค�าส่ังและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกบักระบวนการขนส่ง

สนิค้าอนัตราย	การจดัท�าคูม่อื	Dangerous	Goods	Manual	และ	Dangerous	Goods	Inspector	Manual

  ๗.๑.๒	 สร้างกระบวนการออกใบรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศ	 [Air	 Operator	

Certifications	(AOC)	Process]	ได้แก่	การจดัหาบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง

ด้านความปลอดภยัตามผลการตรวจของ	ICAO	การเตรยีมการด้านกฎระเบยีบเพือ่การรบัรองผู้ด�าเนนิการ

เดนิอากาศใหม่	(Air	Operator	Certificate	Re-certification)	และการด�าเนนิการประสานขอการสนบัสนนุ

ผู้ตรวจสอบ	(Inspector)	และผู้เชี่ยวชาญ	(Expert)	เพื่อสนับสนุนภารกิจการ	Re-certification	

 	 ๗.๑.๓	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	 ได้ด�าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการท�า	 AOC

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมและความรู้เพียงพอ	 และส่งผู้ช�านาญการพิเศษด้านการตรวจสอบ

การปฏิบัติการบินเข้าอบรม	Type	Rating	 for	 Inspector	ส�าหรับเครื่องบินแบบ	A380	แบบ	B777

และแบบ	B787
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 	 ๗.๑.๔	 รับรองผู ้ด�าเนินการเดินอากาศใหม่	 (Air	 Operator	 Certificate

Re-certification)	โดยได้จัดท�าแผนการรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่สายการบินของไทย

ท่ีท�าการบินระหว่างประเทศ	 จ�านวน	 ๒๘	 สายการบิน	 และเริ่มด�าเนินการตามขั้นตอนการรับรอง

ผู้ด�าเนินการเดินอากาศ	ในขั้นตอนการเตรียมการในเบื้องต้น	(Pre-application	Phase)	แล้ว	

	 ๗.๒	 การตรวจสอบโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ

	 	 ๗.๒.๑	 ผลการตรวจสอบของส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติ	 (Federal	 Aviation

Administration:	FAA)	สหรฐัอเมรกิาได้แจ้งขอบกพร่องจ�านวน	๓๕	ข้อ	เมือ่วนัที	่๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘

ซึ่งได้มีการจัดท�าแผนการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดส่งให้	 FAA	 แล้ว	 โดยได้มีการชี้แจงความคืบหน้า

ในการแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว	และแสดงความมุง่มัน่ในการปรบัปรุงมาตรฐานการบนิของไทย	ซึง่	FAA	

ได้ให้ความชัดเจนว่าจะไม่มีการแจ้งข้อบกพร่องเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้	 และได้ให้ข้อคิดเห็น

ต่อแผนแก้ไขข้อบกพร่องที่จัดท�าขึ้น	และข้อแนะน�าอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะได้น�ามาปรับปรุงแก้ไข

แผนเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป

	 	 ๗.๒.๒	 องค์การก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินประชาคมยุโรป	 (European	

Aviation	Safety	Agency:	EASA)	ได้ตรวจสอบส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	(The	Civil

Aviation	 Authority	 of	 Thailand:	 CAAT)	 เม่ือวันที่	 ๙-๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 และตรวจสอบ

สายการบนิทีข่อบนิเข้ายโุรป	๒	สาย	คอื	สายการบนิไทย	และ	M-jets	ระหว่างวนัที	่๑๑-๑๓	พฤศจกิายน	

๒๕๕๘

	 ๗.๓	 การปรับปรุงกฎหมายด้านการบินพลเรือน	 รัฐบาลได้มีการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งอยู ่ระหว่างการประชาสัมพันธ ์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 ๗.๔	 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ขององค์กรด้านการบินพลเรือน	ซึ่งได้เสนอการปรับปรุง

โครงสร ้างองค ์กรด ้านการบินพลเรือนเพื่อแก ้ไขข ้อบกพร ่องเกี่ยวกับระบบการก�ากับดูแล 

ด้านความปลอดภยัด้านการบนิ	 โดยได้จดัท�าในรปูแบบของพระราชบญัญตั	ิพระราชก�าหนด	และร่างกฎกระทรวง

รวมทั้งสิ้น	 ๖	 ฉบับ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้พระราชก�าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗

พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ซ่ึงสภานติิบญัญตัแิห่งชาตไิด้มมีตอินมุตัใิห้พระราชก�าหนดทัง้	๓	ฉบับดงักล่าว	มผีลใช้บงัคับ

เป็นพระราชบัญญัติต่อไปแล้วเมื่อวันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	

	 	 นอกจากนี	้ รฐับาลได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งตามทีไ่ด้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ท่ี	 ๒๗/๒๕๕๘	 ลงวันท่ี	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการก�ากับดูแลและพัฒนา

การบินพลเรือนของประเทศไทย	ให้จัดตั้ง	“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน”	(Command	

Center	 for	 Resolving	 Civil	 Aviation	 Issues)	 หรือ	 ศบปพ.	 (CRCA)	 มีผู้บัญชาการทหารอากาศ

เป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน	โดยมีความคืบหน้าการด�าเนินการดังนี้	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๗.๔.๑	 แก้ไขข้อบกพร่อง	 (Finding)	 ที่ตรวจพบโดยส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา	 (Federal	Aviation	Administration:	 FAA)	 เป็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ

และจ�านวนของผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบนิมไีม่เพยีงพอ	รวมทัง้ข้อบกพร่องทีเ่กีย่วกับกฎ	ระเบยีบ	

คู่มือการปฏิบัติ	ที่ไม่ครอบคลุม	ไม่ชัดเจน	ดังนั้น	เพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	

จึงได้ด�าเนินการจัดหาและฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน	รวมทั้งจัดท�ากฎ	ระเบียบ	คู่มือ

การปฏิบัติ	ให้ครอบคลุม	ชัดเจน	และทันตามก�าหนด

 ๗.๔.๒	 แก้ไขข้อบกพร่อง	(Finding)	ทีต่รวจพบโดยองค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ	

(International	 Civil	 Aviation	 Organization:	 ICAO)	 เป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับกฎหมาย 

และระเบียบปฏิบัติด้านการบิน	 โครงสร้างองค์กร	การฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตผู้ประจ�าหน้าที่	

การปฏบิตักิารของอากาศยาน	ความสมควรเดนิอากาศของอากาศยาน	การสอบสวนอากาศยานประสบ

อบุตัเิหตแุละอบุติัการณ์	การให้บริการการเดนิอากาศ	และความบกพร่องเกีย่วกบัสนามบนิและเครือ่งช่วย

ในการเดินอากาศ	

	 	 การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว	 ได้มีการปรับปรุงระบบก�ากับดูแลด้านการบิน

ของประเทศไทย	โดยประกาศใช้พระราชก�าหนดทั้ง	๓	ฉบับดังกล่าวแล้ว	

 ๗.๔.๓	 เตรียมการเพื่อรับการประเมินค่าการก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน

ของประเทศไทยโดยคณะประเมินจากสหภาพยุโรป	 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	นั้น

ได้ประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัผูป้ระสานงานของส�านกังานความปลอดภัยการบนิพลเรอืนแห่งสหภาพยโุรป	

(European	 Aviation	 Safety	 Agency:	 EASA)	 เพื่อให้คณะประเมินฯ	 ได้เห็นว่าประเทศไทย

มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามที่สากลก�าหนด

๘.	 การแก้ ไขปัญหาด้านพลังงาน
	 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ	จึงได้ก�าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา	ดังนี้

	 ๘.๑	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

  ๘.๑.๑	 ปรับโครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการ

ดูแลค ่าครองชีพของประชาชนพร ้อมทั้ งลดการบิดเบือนราคาให ้สะท ้อนต ้นทุนที่แท ้จริง

และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน	 โดยได้มีการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันผ่านทางอัตราภาษี

สรรพสามติ	อตัราเงนิส่งกองทุนน�า้มนัเชือ้เพลงิ	และอตัราเงนิชดเชยของน�า้มนัแต่ละประเภท	เพือ่ลดการอดุหนนุ

ข้ามกลุม่	 ซึง่ส่งผลให้สถานะกองทนุมันเชือ้เพลงิเปลีย่นแปลงจากทีเ่ป็นหนีป้ระมาณ	๗,๓๖๘	 ล้านบาท	

เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก	จ�านวน	๔๓,๖๑๐	ล้านบาท	[กลุ่มน�้ามัน

เชื้อเพลิง	 ๓๕,๓๙๓	 ล้านบาท	 และกลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ๘,๒๑๗	 ล้านบาท]	 เมื่อวันที่

๒๐	 กนัยายน	๒๕๕๘	 โดยรฐับาลสามารถส่งเงนิเข้าคลงัจากภาษสีรรพสามติน�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีจดัเกบ็ได้

ประมาณปีละ	๑๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยมีอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามัน

เชื้อเพลิงเปรียบเทียบระหว่างวันแรกที่เข้ามาบริหารกับเมื่อครบ	๑	ปี	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ล�าดับ รายการ
สรรพสามิต กองทุนน�้ามัน รวม

๑๒	ก.ย.	๕๗ ๒๒	ก.ย.	๕๘ ๑๒	ก.ย.	๕๗ ๒๒	ก.ย.	๕๘ ๑๒	ก.ย.	๕๗ ๒๒	ก.ย.	๕๘

๑ เบนซิน	๙๕ ๕.๖๐ ๕.๖๐ ๙.๗๕ ๖.๑๕ ๑๕.๓๕ ๑๑.๗๕

๒ แก๊สโซฮอล	๙๕	(E10) ๕.๐๔ ๕.๐๔ ๔.๒๕ ๐.๐๕ ๙.๒๙ ๕.๐๙

๓ แก๊สโซฮอล	๙๑	(E10) ๕.๐๔ ๕.๐๔ ๒.๕๕ ๐.๐๕ ๗.๕๙ ๔.๐๙

๔ แก๊สโซฮอล	๙๕	(E20) ๔.๔๘ ๔.๔๘ ๐.๘๐ -๑.๙๐ ๕.๒๘ ๒.๕๘

๕ แก๊สโซฮอล	๙๕	(E85) ๐.๘๔ ๐.๘๔ -๘.๒๓ -๗.๒๓ -๗.๓๙ -๖.๓๙

๖ ดีเซลหมุนเร็ว ๐.๗๕ ๔.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๐๕ ๑.๗๕ ๔.๓๐

หน่วย :  บาทต่อลิตร

	 	 	 ผลจากการปรับโครงสร้างราคาให้สะท้อนกลไกตลาดได้ส่งผลให้ระดับราคา

น�้ามันขายปลีกในช่วงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗-๒๒	กันยายน	๒๕๕๘	ได้มีการปรับลด	ดังนี้

   น�้ามันเบนซิน	๙๕	 ราคาลดจาก	๔๔.๘๖	บาทต่อลิตร	 เหลือ	๓๓.๒๖	บาท

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๒๕.๘๖)

   น�า้มนัแก๊สโซฮอล	๙๕	(E10)	ราคาลดจาก	๓๗.๘๐	บาทต่อลติร	เหลอื	๒๖.๓๐	บาท

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๓๐.๔๒)

   น�า้มนัแก๊สโซฮอล	๙๑	(E10)	ราคาลดจาก	๓๕.๗๘	บาทต่อลติร	เหลอื	๒๕.๘๘	บาท

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๒๗.๖๗)

   น�า้มนัแก๊สโซฮอล	๙๕	(E20)	ราคาลดจาก	๓๓.๙๘	บาทต่อลิตร	เหลือ	๒๔.๔๘	บาท 

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๒๗.๙๖)

   น�า้มนัแก๊สโซฮอล	๙๕	(E85)	ราคาลดจาก	๒๔.๒๘	บาทต่อลิตร	เหลือ	๒๒.๑๘	บาท 

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๘.๖๕)

   น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	ราคาลดจาก	๒๙.๙๙	บาทต่อลิตร	เหลือ	๒๓.๒๙	บาท

ต่อลิตร	(หรือลดลงร้อยละ	๒๒.๓๔)

	 	 	 การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามัน

เชื้อเพลิงเป็นผลมาจากการใช้กลไกตลาดในการก�าหนดราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ	และเกดิประสทิธภิาพต่อระบบเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย	(๑)	ราคาพลงังาน

ต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง	 (๒)	 ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงในภาคขนส่ง	 ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิต

ที่ใกล้เคียงกัน	 (๓)	 กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

(๔)	 ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง	 (Cross	 Subsidy)	 (๕)	 ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

(๖)	 ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 และ	 (๗)	 เก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของน�้ามันเชื้อเพลิง

ในแต่ละประเภทในอัตราที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน

	 	 	 ในส่วนของอตัราภาษีสรรพสามติของกลุม่น�า้มนัเบนซนิและน�า้มนัดเีซล	ก�าหนด

ให้อยู่ในช่วง	๒.๘๕	 ถึง	 ๕.๕๕	บาทต่อลิตร	 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการก่อให้เกิดมลภาวะและซ่อมแซม

ถนนช�ารุด

อัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเข้ารัฐ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๘.๑.๒	 ปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(Liquid	Petroleum	Gas:	LPG)	

จากการปรบัเกณฑ์การก�าหนดราคา	ณ	โรงกลัน่	และการก�าหนดต้นทนุใหม่ส่งผลให้โครงสร้างราคา	LPG 

เปลีย่นแปลงไปโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิจากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิมาชดเชย	ส่งผลให้ราคาขายปลกี	LPG 

ภาคครัวเรือน	 ภาคขนส่ง	 และภาคอุตสาหกรรม	 อยู่ในราคาเดียวกันโดยสะท้อนต้นทุนการจัดหา 

การใช้วธิเีฉล่ียแบบถ่วงน�า้หนกัข้างต้น	ส่งผลให้ราคาขายปลกีก๊าซ	LPG	ได้ปรบัลดลงเหลอื	๒๒.๒๙	บาท

ต่อกโิลกรมั	(ลดลง	๑.๘๗	บาทต่อกิโลกรมั	เมือ่เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม	

๒๕๕๗	 ซึ่งอยู่ในระดับ	 ๒๔.๑๖	 บาทต่อกิโลกรัม)	 แต่อย่างไรก็ด ี

ผู้มีรายได้น้อยและหาบเร่	แผงลอย	ยังได้รับการอุดหนุนโดยสามารถ

ขอรับสิทธิในการซ้ือ	 LPG	 เพื่อใช้ในการหุงต้มได้ในราคา	 ๑๘.๑๓	

บาทต่อกิโลกรัม	 ทั้งนี้	 การปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนมากยิ่งขึ้น 

ยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้โรงกลั่นน�้ามันน�า	 LPG	 มาจ�าหน่าย 

เป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น	ท�าให้ในช่วงที่ผ่านมา	มีการน�าเข้า	LPG	ลดลง

จากปกติเฉลี่ยเดือนละ	๑๖๙,๐๐๐	ตันต่อเดือน	ในปี	๒๕๕๗	มาอยู่ที่	

๑๐๘,๖๐๐	ตันต่อเดือน	(เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม	๒๕๕๘)

 ๘.๒	 ปรบัโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัรถยนต์	(Natural	Gas	of	Vehicles:	NGV)	

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง	 โดยมีการปรับราคาขายปลีก	 NGV	 เพ่ิมขึ้นอีก	

๕๐	สตางค์ต่อกิโลกรัม	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	โดยรถยนต์ส่วนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเป็น	

๑๓.๕๐	 บาทต่อกโิลกรมั	 (ซึง่เมือ่เทยีบกับราคา	 NGV	๑๐.๕๐	บาท	 เมือ่วนัที	่ ๑๒	 กนัยายน	๒๕๕๗	

เท่ากับมีการปรับขึ้น	 ๔	 คร้ัง	 รวมข้ึน	 ๓	 บาทต่อกิโลกรัม)	 และรถโดยสารสาธารณะ	 ยังคงอยู ่

ทีร่ะดบั	๑๐	บาทต่อกโิลกรมั	(ซึง่เมือ่เทยีบกบั	๘.๕๐	บาท	เมือ่	๑๒	กนัยายน	๒๕๕๗	เท่ากบัปรบัเพิม่ขึน้	๒	ครัง้	

รวมขึ้น	๑.๕๐	บาทต่อกิโลกรัม)	ซึ่งจากการปรับราคา	NGV	ขึ้นครั้งนี้ได้ให้	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

น�าเงินรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นไปปรับปรุงการให้บริการ	 NGV	 เพื่อให้ท่ัวถึงทุกภูมิภาค	 ซึ่งรวมถึงการพิจารณา

เพิ่มจ�านวนสถานีบริการ	NGV	และขยายแนวท่อให้ครอบคลุมความต้องการยิ่งขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ผู้บริโภค

ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้นในอนาคต

	 ๘.๓	 ปรับราคาไฟฟ้า

  ๘.๓.๑	 ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ	Fuel	Adjustment	Charge	 (at	 the	

given	time):	Ft	ได้มีการปรับลดค่า	Ft	ลง	๓	ครั้ง	ประกอบด้วย	งวดเดือนมกราคม-เมษายน	๒๕๕๘	

ลดลง	๑๐.๐๔	สตางค์ต่อหน่วย	งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม	๒๕๕๘	ลดลง	๙.๓๕	สตางค์ต่อหน่วย	

และงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๕๘	ลดลง	๓.๒๓	สตางค์ต่อหน่วย	รวมค่า	Ft	ที่ลดลงทั้ง	๓	ครั้ง

คดิเป็นจ�านวน	๒๒.๖๒	สตางค์ต่อหน่วย	ส่งผลให้ค่า	Ft	ขายปลกีส�าหรบัเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม	๒๕๕๘	

อยู่ในอัตรา	 ๔๖.๓๘	 สตางค์ต่อหน่วย	 เมื่อเทียบกับค่า	 Ft	 ส�าหรับเดือนกันยายน-ธันวาคม	 ๒๕๕๗

ซึ่งอยู่ในอัตรา	๖๙	สตางค์ต่อหน่วย	มีผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม	

๒๕๕๘	ลดลงเหลือ	๓.๗๖	บาทต่อหน่วย	เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๕๗	

ซึ่งอยู่ในอัตรา	๓.๙๘	บาทต่อหน่วย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๘.๓.๒	 ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าฐาน	 ได้ด�าเนินโครงการศึกษาการพิจารณาแผนการ

ลงทุน	 ต้นทุนค่าใช้จ่าย	 และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการก�าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าให้เกิด

ความเป็นธรรม	(ระยะที	่๒)	โดยทีม่ตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต	ิเมือ่วนัที	่๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการก�าหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๔	 เพื่อก�ากับดูแลราคาให้มีความเหมาะสม	 สะท้อน

ต้นทุนท่ีแท้จริง	 และสร้างความเป็นธรรมกับผู้บริโภค	 เพื่อประกาศใช้ภายในปี	 ๒๕๕๘	 และเมื่อ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตเิหน็ชอบนโยบายโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าปี	๒๕๕๙-๒๕๖๓	แล้ว

ให้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานทบทวนหลักเกณฑ์การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ตามนโยบายดังกล่าว	ส�าหรับประกาศใช้ภายในปี	๒๕๖๐	ต่อไป

 ๘.๔	 การส่งเสริมพลังงานทดแทน

  ๘.๔.๑	 ผลักดันมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน	 รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริม

การลงทุนด้านพลังงานทดแทน	โดยก�าหนดมาตรการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขัน

ด้านราคา	เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาพลังงานทดแทน	ได้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 โดยประกาศหยุดรับค�าร้องขอขายไฟฟ้าในระบบ	 Adder

และเปลี่ยนเป็นระบบ	 Feed	 in	 Tariff:	 FiT	 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนในแต่ละประเภท	 ไม่ให้เกิดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนมากเกินไป	 และระยะเวลา

การสนับสนุนยาวนานกว่ารูปแบบ	 Adder	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดอายุสัญญา	 ท�าให้ภาครัฐสามารถวางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะมีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต	 ท�าให้

เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้บริโภคในที่สุด	 ได้ออกระเบียบว่าด้วย

การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ	 FiT	

(ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๘

และได้ออกประกาศการรบัซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	(ไม่รวมพลงังานแสงอาทติย์)	ในช่วงเปลีย่นผ่าน

จากแบบ	 Adder	 เป็น	 FiT	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าข้อมูล

เป้าหมายการรับซ้ือไฟฟ้าล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเภทเช้ือเพลิง	 รวมถึงศักยภาพระบบไฟฟ้า

เพื่อใช้ประกอบการออกประกาศหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าต่อไป	และเมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๘ 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต	ิ(กพช.)	ได้เหน็ชอบให้มกีารเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน 

จากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก	(Very	Small	Power	Producer)	ส�าหรับเชือ้เพลงิชวีมวลและก๊าซชวีภาพ 

ในพ้ืนที	่๓	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	(จงัหวดัปัตตาน	ีนราธวิาส	และยะลา)	และใน	๔	อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา 

(อ�าเภอจะนะ	เทพา	สะบ้าย้อย	และนาทว)ี	ในปริมาณก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ	๕๐	เมกะวตัต์	ภายใต้

กลไกการแข่งขันด้านราคา	(FiT	Bidding)	ส�าหรับในพื้นที่อื่นจะได้ด�าเนินการในภายหลังต่อไป

	 	 	 (๒)	 พฒันาไปสูก่ารเป็น	One	Stop	Service	ด้านการอ�านวยความสะดวก

ในการออกใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 โดยมีการลงนาม

ข้อตกลง	 (MoU)	 เรื่อง	 แนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและการอ่ืน



32 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โดยมีผลให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	และจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลงังาน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้จดัท�าคู่มอืเพือ่ให้การอนญุาต

เป็นไปตามแนวทาง	 One	 Stop	 Service	 โดยได้เสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการอนุญาตแล้ว

  ๘.๔.๒	 ลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน	 ในช่วงตั้งแต่วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗- 

๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อนุมัติให้รับซื้อไฟฟ้า 

จ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๖๙	 โครงการ	 ปริมาณรวม	๑,๕๙๗.๐๒	 เมกะวตัต์ 

ตามชนิดเชื้อเพลิง	 ดังน้ี	 (๑)	 แสงอาทิตย์	 จ�านวน	 ๑๗๑	 โครงการ 

ปริมาณเสนอขาย	๙๘๓.๖๘	เมกะวตัต์	(๒)	ขยะ	จ�านวน	๑๗	โครงการ	

ปริมาณเสนอขาย	 ๑๘๘.๔๕	 เมกะวัตต์	 (๓)	 ชีวมวล	 จ�านวน 

๕๓	โครงการ	ปริมาณเสนอขาย	๓๗๑.๖๑	เมกะวตัต์	(๔)	ก๊าซชวีภาพ	

จ�านวน	๒๘	 โครงการ	 ปริมาณเสนอขาย	๕๓.๙๖	 เมกะวัตต์	 ทั้งนี	้

นอกจากจะมีการด�าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว	 ยังได้สนับสนุน 

เรื่องพลังงานทดแทนเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยมีการก�าหนด

การส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์	๓	รูปแบบ	คือ

	 	 	 	 (๑.๑)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง

บนพื้นดิน	(Solar	Farm)	โดยให้รับซื้อเพิ่มในรูปแบบ	FiT	ที่	๕.๖๖	บาทต่อหน่วย	ระยะเวลา	๒๕	ปี	

ก�าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์	(Commercial	Operation	Date:	COD)	ภายในเดอืนธนัวาคม	

๒๕๕๘	ทั้งนี้	มีโครงการที่ได้รับการพิจารณาแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	๑๗๘	โครงการ	๑,๐๑๔	เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๑.๒)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง

บนหลังคา	 (Solar	 PV	 Rooftop)	 โดยเม่ือเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 ให้รับซื้อไฟฟ้าส�าหรับที่พักอาศัย

ขนาดไม่เกิน	๑๐	กิโลวัตต์	เพิ่มอีก	๖๙.๓๖	เมกะวัตต์	ให้เต็มเป้าหมาย	๑๐๐	เมกะวัตต์	ซึ่งขณะนี้ได้ปิด

ก�าหนดการยื่นเสนอขายไฟฟ้าแล้ว	 และผู้ท่ีได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ภายในเดือนธันวาคม	๒๕๕๘

	 	 	 	 (๑.๓)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

พื้นดิน	 (Solar	 Farm)	 ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร	 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้

หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดติดต้ังไม่เกิน	 ๕	 เมกะวัตต์

ต่อแห่ง	 รวม	๘๐๐	 เมกะวัตต์	 อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ	 Feed-in	 Tariff	 ๕.๖๖	บาทต่อหน่วย	 ก�าหนด

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกภายในวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	ส�าหรับพื้นที่ทั่วประเทศ

ทีม่คีวามพร้อมด้านระบบสายส่งไฟฟ้า	และไม่เกนิภายในวนัที	่๓๐	มถินุายน	๒๕๖๑	ส�าหรบัพืน้ทีท่ีเ่หลือ

	 	 	 (๒)	 ส่งเสริมการผลิตพลังงานขยะ	 รัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากเชื้อเพลิงขยะเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ	ดังนี้	

	 	 	 	 (๒.๑)	 จัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๗๙

ได้มีการน�าพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานก�าหนดไว้ในแผน	 รวมทั้งก�าหนด 

เป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากขยะ	(ตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๒.๒)	 ก�าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะแบบ	Feed-in	Tariff	

(FiT)	ส�าหรับไฟฟ้าจากขยะชุมชน	และขยะอุตสาหกรรม

	 	 	 	 (๒.๓)	 จดั	Zoning	เพือ่พจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าตามก�าลงัของสายส่งไฟฟ้า

โดยให้ความส�าคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยเป็นล�าดับความส�าคัญแรก

	 	 	 	 (๒.๔)	 จัดท�าแผนด�าเนินงานภายใต ้แผนแม่บทการจัดการขยะ

มูลฝอยของประเทศ	 ปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๒	 ของกระทรวงพลังงาน	 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	

ซึ่งมีโครงการที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 โครงการน�าร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์	

โครงการศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทนระดับจังหวัด	 โครงการ

รณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ

	 	 	 	 นอกจากนี	้ ยงัมกีารส่งเสรมิการแปรรปูขยะพลาสติกเป็นน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ตามแนวทางการส่งเสรมิการแปรรปูขยะพลาสตกิเป็นน�า้มนัเช้ือเพลิง	 โดยให้มกีารชดเชยราคาให้กบัโรงกลัน่

น�้ามันท่ีรับซ้ือน�้ามันท่ีผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก	 ระยะเวลา	 ๓	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 ๔	 สิงหาคม	

๒๕๕๘	ถึงวันที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๑	และให้มีการทบทวนต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกทุก	ๆ	

๑	ปี	โดยใช้กลไกประกันราคารับซื้อน�้ามันขยะพลาสติกเฉลี่ยที่	๑๔.๕๐	บาทต่อลิตร	โดยหากโรงกลั่น

หรอืผูค้้าน�า้มนัรบัซือ้น�า้มนัขยะพลาสตกิจะสามารถได้รบัอตัราเงนิชดเชยจากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิได้

  ๘.๔.๓	 ให้ความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ	 รัฐบาล

ได้เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ	 (Inter-

national	 Renewable	 Energy	 Agency:	 IRENA)	 แล้ว	 ซ่ึงจะช่วยให้ไทยมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ	 IRENA	 เช่น	 การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่บุคลากรด้านพลังงานของไทย	การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต�่า

เพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวยีน	ซึง่ขณะนี	้IRENA	ได้ตอบรบัค�าร้องขอเป็นสมาชกิของประเทศไทยแล้วเมือ่วนัที	่๒๑	กนัยายน	

๒๕๕๘	ทั้งนี้	อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

๙.	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
	 ขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ	 (ขยะใหม่)	 เกิดขึ้นประมาณ	๒๖.๑๙	ล้านตันต่อปี	 ขยะมูลฝอย 

ทีไ่ด้รบัการจดัการอย่างถกูต้องตามหลักวชิาการ	๑๒.๗	ล้านตนั	(ร้อยละ	๔๘.๔๙)	โดยน�าไปก�าจดัถกูต้อง

ตามหลักวิชาการ	๗.๘๘	ล้านตันต่อปี	และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	๔.๘๒	ล้านตันต่อปี	ส่วนขยะมูลฝอย

ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องมีจ�านวน	๑๓.๕	ล้านตันต่อปี

	 นอกจากน้ี	 ยังมีของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นประมาณ	๐.๕๘	 ล้านตันต่อปี	 โดยร้อยละ	 ๖๕ 

เป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ส่วนอีกร้อยละ	 ๓๕	 เป็นของเสียอันตรายประเภทอื่น	 ๆ 

จากชุมชน	เช่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ภาชนะบรรจุสารเคมี

	 รัฐบาลได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานในปี	๒๕๕๘-๒๕๕๙	คอื	(๑)	ขยะมลูฝอยตกค้างสะสม

ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ	 ๘๐	 (๒)	 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการร้อยละ	๕๐	(๓)	ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก�าจัดร้อยละ	๑๐ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(๔)	ขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ	๑๐๐	และได้ด�าเนินงาน

ตาม	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเม่ือวันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 มีแนวทางการขับเคล่ือนพร้อมกันในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ	 ประกอบด้วย	 ๔	 ขั้นตอน	 คือ	 (๑)	 การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัด 

ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ	 (ขยะมูลฝอยเก่า)	 (๒)	 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

และของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม	 (ขยะมูลฝอยใหม่)	 (๓)	 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 และ	 (๔)	 การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 

ซึ่งผลการด�าเนินการในช่วง	๑	ปี	ที่ผ่านมา	มีดังนี้

	 ๙.๑	 การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม	 (ขยะมูลฝอยเก่า)	 ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

ทั่วประเทศได้รับการจัดการแล้วประมาณ	๑๙	 ล้านตัน	 จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งหมด	

๓๐	ล้านตนั	โดยสนบัสนนุให้เอกชนแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟ้า	น�าส่งเป็นวตัถดุบิให้โรงงาน

ปูนซีเมนต์	หรือส่งไปเตาเผา	ขนย้ายหรือรื้อร่อนไปก�าจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยในช่วงก่อนและหลังด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

ก่อนด�าเนินการ หลังด�าเนินการ

 ๙.๒	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	

ท่ีเป็นขยะมลูฝอยใหม่	มีผลการด�าเนนิการดังนี้

	 	 ๙.๒.๑	 ส ่งเสริมให ้ชุมชนและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นลดคดัแยกขยะ	 ตัง้แต่ต้นทาง	 เกบ็ขนแบบแยกประเภท 

และน�าไปก�าจดัอย่างถกูต้อง	โดยมีพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

ที่เหมาะสม	จ�านวน	๘๘	แห่ง

	 	 ๙.๒.๒	 มีศูนย ์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 

ของจังหวัด	จ�านวน	๘๓	แห่ง	สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตราย

ชุมชนแล้ว	๔๒	แห่ง	รวม	๒๕๐	ตัน	และส่งไปก�าจัดแล้ว	๑๗๔	ตัน	

	 	 ๙.๒.๓	 ปิดสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	

ฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและ

รองรับขยะมูลฝอยใหม่

	 	 ๙.๒.๔	 ก�าหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเป็นศูนย์ก�าจัด

ขยะมลูฝอย	รวม	(cluster)	ในแต่ละจังหวัด	ทั้งหมด	๒๔๖	กลุ่มพื้นที่	

ขนาดใหญ่	 ๓๑	 กลุ่ม	 ขนาดกลาง	 ๑๔๒	 กลุ่ม	 ขนาดเล็ก	 ๗๓	 กลุ่ม 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และสถานีขนถ่าย	 ๖๐	 แห่ง	 และสนับสนุนการจัดท�าโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจ�าป ี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๑๑๘	โครงการ

	 	 ๙.๒.๕	 ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน

จ�านวน	๕๕	แห่ง	

	 	 	 (๑)	 เปิดด�าเนินการแล้ว	 ๒	 แห่ง	 คือ	 เทศบาลนครภูเก็ต	 จังหวัดภูเก็ต

และเทศบาลนครหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้	๖.๕๗	เมกกะวัตต์	

	 	 	 (๒)	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จ�านวน	๔	แห่ง	คือ	กรุงเทพมหานคร	เทศบาล

นครขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 เทศบาลต�าบลแม่ขรี	 จังหวัดพัทลุง	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนองคาย	จังหวัดหนองคาย	ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้	๑๐.๙	เมกกะวัตต์

	 	 ๙.๒.๖	 ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง	(Refuse	Derived	Fuel:	

RDF)	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	๑๘	โครงการ	ใน	๑๔	จังหวัด

	 	 นอกจากนี้	 อยู่ระหว่างพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ	 ๕	 ฝ่าย	 ระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงกลาโหม

และกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อสนับสนุนโครงการน�าร่องสร้างโรงไฟฟ้าจากการน�าขยะไปผลิตเชื้อเพลิง	

(RDF)	ในพืน้ท่ีทหารโดยให้เอกชนลงทนุภายใต้	Roadmap	การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	

	 ๙.๓	 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

	 	 ๙.๓.๑	 จัดท�าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 เพื่อใช้เป็น

กรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ	 รวมท้ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด	 และจัดท�าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของจังหวัด	ครบทั้ง	๗๗	จังหวัด	

	 	 ๙.๓.๒	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการ

ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต�่ากว่าที่ก�าหนดในมาตรา	๒๓	แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และก�าหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	(Feed-in	tariff)	

ซึ่งใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น	 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติแล้ว

	 	 ๙.๓.๓	 จัดท�าร่างกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๕	 ฉบับ	 ประกอบด้วย

(๑)	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	

ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาปรบัแก้ไขแล้วเสรจ็	และได้จดัประชมุรบัฟังความคดิเห็น

เพิม่เตมิแล้วเมื่อวันที่	 ๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 (๒)	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	....	(๓)	ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป	พ.ศ.	....	ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (๔)	 ร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�าจัด

มูลฝอย	 และ	 (๕)	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก�ากับดูแลการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ให้ครอบคลุมทุกท้องที่ราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 	 ๙.๓.๔	 จัดท�าแนวทางการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ	(เฉพาะขยะมลูฝอย

ชุมชน)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๙.๓.๕	 จัดท�าแผนจัดการกากอุตสาหกรรม	พ.ศ.	 ๒๕๕๘–๒๕๖๒	 เพื่อใช้เป็นกรอบ

นโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 ๙.๔	 การสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย

	 	 ๙.๔.๑	 ด�าเนินโครงการ	 “เมืองสะอาด	 คนในชาติมีสุข”	 เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๗	 พรรษา	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 ๔	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการให้ความรู้	 ปลูกจิตส�านึกประชาชน

ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย	 ตั้งแต่ต้นทาง

จนถึงการก�าจัด	และท�าความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง	ๆ	ทุกจังหวัด	

	 	 ๙.๔.๒	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ	zero	waste	เฉลิมพระเกียรติ

ระดบัประเทศ	ยกระดบัการเสรมิสร้างความรู	้จติส�านกึ	สร้างวนิยัเพือ่ลดปัญหาขยะมลูฝอย	จ�านวน	๙	แห่ง	

	 	 ๙.๔.๓	 รณรงค์สร้างจิตส�านกึประชาชนในการรกัษาความสะอาดและการทิง้ขยะมลูฝอย	

และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก	 โดยร่วมท�าบันทึกข้อตกลง

กับหน่วยงานภาคธุรกิจ	 ๑๕	 หน่วยงาน	 ขอความร่วมมือไม่ให้ 

ถุงพลาสติกกับลูกค้าในทุกวันที่	๑๕	และ	๓๐	ของเดือน	จัดท�า

โครงการบัตรเดียวเขียวท่ัวไทย	 (Green	 Card)	 ส�าหรับสะสม

คะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

รวมทัง้ให้ค�าปรึกษา	เรือ่งการจดัการขยะในโรงเรยีน	เพือ่เสรมิสร้าง

วินัยและจิตส�านึกแก่เยาวชน

	 	 ๙.๔.๔	 ประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง	ๆ	เช่น	ผลิต

และเผยแพร ่รายการสารคดีโทรทัศน ์เพื่อสร ้างจิตส�านึก 

ในการจัดการขยะมูลฝอย	สารคดีสิ่งแวดล้อม	ผลิตและเผยแพร่

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทางสื่อชนิดต่าง	 ๆ	 จัดพิมพ์คู ่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน 

และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การสื่อสารเรื่องขยะให้ครบวงจร	 เช่น	 การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่ 

การจัดการขยะที่ยั่งยืนและจัดท�าเว็บเพจเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข	(www.เมืองสะอาด.com)

  แผนในระยะต่อไป	จะสนบัสนนุการรณรงค์สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเหน็ความส�าคญั

ของการลด	การคัดแยกขยะมูลฝอย	และส่งเสรมิการใช้ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	ส่งเสรมิศกัยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย	 ส่วนการด�าเนนิงานเรื่อง

การแปรรูปขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง	 จะพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดและปรับปรุงให้สามารถด�าเนิน

โครงการได้	สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าจากขยะ	ภายใต้โครงการ

น�าร่องสนับสนุนให้เอกชนลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ทหาร	 และพิจารณาความเหมาะสม

ของการด�าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในภาพรวมของประเทศภายใต้	 Roadmap	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๐.	 การแก้ ไขปัญหายาเสพติด
	 รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ

และก�าหนดแนวทางการป้องกันทั้งในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชน

ทั่วไป	ดังนี้

	 ๑๐.๑	 การป้องกันปัญหายาเสพติด

  ๑๐.๑.๑	รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา	โดยด�าเนินการดงันี	้

	 	 	 (๑)	 สร้างภูมิคุ้มกันในระดับประถมศึกษา	 ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนทุกแห่งสังกัดภาครัฐและเอกชน	จ�านวน	๓๒,๐๐๐	แห่ง	โดยการเสริมสร้างความรู้	ทักษะชีวิต	

และใช้กิจกรรมที่สร้างภูมิระยะยาว	 ได้แก่	 ค่ายศาสนธรรม	 การพัฒนาหลักสูตรการสอน	 โดยเฉพาะ

การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประถมศึกษาแต่ละชั้นปี	

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้กบัโรงเรยีนและสถานศึกษา

เป้าหมายทุกแห่งทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๑๑,๘๐๐	 แห่ง	 ที่เป็นสถานศึกษาขยายโอกาสมัธยมศึกษา	

อาชีวศึกษา	และอุดมศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชน	

	 	 	 (๓)	 จดัการประชมุคณะท�างานจดัท�ากจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 

สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจัดท�าหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชน 

ก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา	

	 	 	 (๔)	 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งท่ัวประเทศ	โดยด�าเนนิการดังนี	้

	 	 	 	 (๔.๑)	จดัท�าแผนสนบัสนนุการขบัเคลือ่นงานด้านการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา	 โดยมีแผนการด�าเนินงาน

ให้การสนับสนุนเครือข ่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา	 ๙	 เครือข ่าย	

และจดัการประชมุสมัมนาโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ในสถาบันอุดมศึกษา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อชี้แจงนโยบาย

และบูรณาการจัดท�าแผนงานโครงการระหว่างสถาบันแม่ข่าย	๙	เครือข่าย		

	 	 	 	 (๔.๒)	 จดัท�าแผนงานบรูณาการด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	โรงเรียนละ	๑๐,๐๐๐	บาท	จากงบประมาณส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด	

	 	 	 	 (๔.๓)	 สนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	 ๙	 เครือข่าย

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวน	๑๔๐	โครงการ

	 	 	 (๕)	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 หลักสูตร	 “พนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร”	 เป้าหมายผูเ้ข้าร่วมการอบรม	จ�านวน	

๕๐๐	คน	 โดยด�าเนินการอบรม	 จ�านวน	๕	 รุ่น	 ได้แก่	 กลุ่มภาคกลางตอนบน	กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

และตะวันออก	กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มภาคเหนือ	 เเละกลุ่มภาคใต้	พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ผ่าน

การอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(พสน.)



38 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๖)	 ด�าเนนิโครงการ	“TO	BE	NUMBER	ONE”	ในสถานศกึษา 

สร้างสถานศึกษาต้นแบบ	 ด�าเนินงานห้องเรียนสีขาว	 และน�าไปสู่	 “สถานศึกษาสีขาว	

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”	 ภายใต้มาตรการ	 ๕	 ด้าน	 ดังนี้	 (๑)	 ด้านการป้องกัน 

(๒)	 ด ้านการค ้นหา	 (๓)	 ด ้านการบ�าบัดรักษา	 (๔)	 ด ้านการเฝ ้าระวัง	 และ 

(๕)	 ด้านการบริหารจัดการ	 และกลยุทธ์	 “๔	 ต้อง	 ๒	 ไม่”	 คือ	 ต้องมียุทธศาสตร ์

ต้องมีแผนงาน	ต้องมีระบบข้อมูล	ต้องมีเครือข่าย	ไม่ปกปิดและไม่ไล่ออก	

	 	 	 (๗)	 จัดโครงการ	 “การปฏิรูปการศึกษากับการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเหล้า	 บุหร่ีในนักเรียนและผู้ปกครอง”	 เริ่มในภาคเรียนที่	 ๑/๒๕๕๘	 เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่นักเรียน	โดยมีโรงเรียนน�าร่อง	๔๐	แห่งทั่วประเทศ

	 	 	 (๘)	 จัดโครงการ	 “Thai	 Youth	 Initiative	 against	 Drugs”	 ครั้งที่	 ๔	 

ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

ในเรื่องของยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม	 โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันเฝ้าระวัง 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดังนี้

  ๑๐.๑.๒	รณรงค์ส่งเสรมิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ

และกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป

	 	 	 (๑)	 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	ประกอบด้วย	

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	

(มยส.)	จ�านวน	๗๗๖	แห่ง	สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว	จ�านวน	๒,๓๙๙	แห่ง

ผลการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	

มาตรฐานการป้องกันในสถานประกอบการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗-๒๐	ส.ค.	๕๘)

(๑)	สถานประกอบการผ่านเกณฑ์	มยส.	 ๗๗๖	แห่ง

(๒)	สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๒,๓๙๙	แห่ง

การด�าเนินการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗-๒๐	ส.ค.	๕๘)

(๑)	สถานศึกษามีกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ๙,๐๗๔	แห่ง

(๒)	นักเรียน	ป.๔-ป.๖	ทั่วประเทศได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน

ยาเสพติด

๓,๑๗๖,๖๘๕	คน

(๓)	สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือเนตรนารี	ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด ๑๓,๖๒๔	คน

(๔)	จ�านวนลูกเสือ	เนตรนารี	ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด ๖๖๔,๖๑๙	คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

	 	 	 	 (๒.๑)	 ปฏิบัติงานโดยชุดรณรงค์	 Mobile	 Team	 เพื่อให้ความรู้เรื่อง

ยาเสพติดในชุมชน	สถานประกอบการ	เเละสถานศึกษา	จ�านวน	๔๑,๖๒๗	แห่ง	๒,๒๗๔,๕๐๗	ราย

ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด

มาตรฐานการป้องกันในสถานประกอบการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗-๒๐	ส.ค.	๕๘)

การปฏิบัติงานของชุดรณรงค์	Mobile	Team	เพื่อให้ความรู้เรื่อง

ยาเสพติดในชุมชน	สถานประกอบการ	สถานศึกษา

๔๑,๖๒๗	แห่ง

๒,๒๗๔,๕๐๗	ราย

	 	 	 	 (๒.๒)	 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	 โดยรณรงค์	

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

แก่นายจ้างและลูกจ้าง	 เป็นการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด	 รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการตามข้อก�าหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ	 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธ�ารงรักษาระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกจิการให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่	

ให้สามารถน�าความรู้ไปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดท�าระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป	 จ�านวน	 ๒๑,๒๗๑	 แห่ง	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๖.๓๖

จากเป้าหมายท้ังปี	 ๒๐,๐๐๐	 แห่ง)	 มีลูกจ้างเก่ียวข้อง	 ๑,๗๔๑,๖๖๒	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๔๕.๑๔

จากเป้าหมายทั้งปี	๑,๒๐๐,๐๐๐	คน)

	 ๑๐.๒	 แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด

  ๑๐.๒.๑	จบักมุคดียาเสพติด	(ภาพรวม)	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๗-	

๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘)

รายการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

(๑)	ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม

						-	คดี	 ๒๔๒,๘๗๔	คดี

						-	ผู้ต้องหา ๒๖๐,๓๖๘	ราย

(๒)	จับกุม	๕	ข้อหาส�าคัญ	(ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	จ�าหน่าย	ผลิต	น�าเข้า	ส่งออก)

						-	คดี ๕๗,๔๓๗	คดี

     -	ผู้ต้องหา ๖๘,๙๑๓	ราย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ที่มา:	ระบบ	Polis	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ณ	วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘

 	 ๑๐.๒.๒	เข้าไปด�าเนินการในพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง	 (สถานบริการ/

สถานบนัเทงิ	หอพกั/อาคารทีพ่กั/ทีพ่กัเชงิพาณชิย์	ร้านเกม/ร้านอนิเทอร์เนต็	โต๊ะสนกุเกอร์/โต๊ะบลิเลยีด)	

จ�านวน	 ๓๐,๑๓๒	 ครั้ง	 ด�าเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่กระท�าผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม	 ๑,๐๙๗	 ครั้ง

ใช้มาตรการทางกฎหมาย	๔๒๒	ครั้ง

 	 ๑๐.๒.๓	 ตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ	พบผู้เสพ/	ผู้ตดิยาเสพตดิ	๖๘,๙๒๙	ราย

ส่งเข้ารับการบ�าบัดรักษาด้วยความสมัครใจ	 จ�านวน	 ๘๖๔	 ราย	 ให้โอกาสเข้าท�างาน	 ๒,๓๙๓	 ราย

และจัดต้ังอาสาสมคัรเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ	จดักจิกรรมการรณรงค์ให้ความรูเ้พือ่การป้องกันยาเสพตดิ	

๒๖๔,๖๙๑	ราย	จดักจิกรรม	To	Be	Number	One	และจัดกจิกรรมส�าหรบักลุม่เสีย่ง	(แรงงานต่างด้าว)

  ๑๐.๒.๔	สกัดกั้น	 (นอกเรือนจ�า)	 และจู่โจมตรวจค้นในเรือนจ�า	 โดยการปิดล้อม/

ตรวจค้นในเรือนจ�าทุกเรือนจ�าอย่างน้อยวันละ	๑	ครั้ง	ซึ่งสามารถยึดของกลางได้	ดังนี้

ผลการยึดของกลางที่ได้จากการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่ง	

โครงการ

สกัดกั้น	(นอกเรือนจ�า) จู่โจมตรวจค้นในเรือนจ�า

ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

โทรศัพท์ ๑๑๐	เครื่อง ๒,๕๒๙	เครื่อง

ซิมการ์ด ๓๔	อัน ๑,๖๓๙	อัน

ยาบ้า ๔,๖๘๗	เม็ด ๙,๓๕๓.๒๕	เม็ด

ไอซ์ ๔๖.๘๗	กรัม ๖๕๐.๑๒	กรัม

กัญชา ๑.๒	กรัม -

(๓)	ของกลางคดียาเสพติด

						-	ยาบ้า ๗๑,๓๘๗,๓๑๐.๙๖	เม็ด

						-	เฮโรอีน ๖๔.๐๔	กิโลกรัม

						-	ไอซ์ ๑,๑๔๔.๔๗	กิโลกรัม

						-	กัญชา ๒๐,๑๑๙.๓๕	กิโลกรัม

รายการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๒.๕	ด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผ่านสายด่วน	๑๓๘๖	ตู	้ปณ.	๑๒๓	และทางเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด	 และมีการด�าเนินการกับเจ ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข ้าไปเกี่ยวข ้องกับยาเสพติด

และโทรศัพท์ในเรือนจ�า	ลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด

  ๑๐.๒.๖	 ขยายผลตัดวงจรการเงนิเครอืข่ายยาเสพติด	ตดัวงจรการค้ายาเสพตดิในเรอืนจ�า

เป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรือนจ�า	คือ	 เรือนจ�าเขาบิน	ซึ่งมีผู้ต้องขังรายส�าคัญ	จ�านวน	๙๘๑	คน	เรือนจ�า

คลองไผ่	มีผู้ต้องขังรายส�าคัญ	จ�านวน	๒๕๒	คน	โดยปฏิบัติการตามยุทธการมุ่งตัดวงจรการเงินท�าลาย

เครอืข่ายนกัค้ายาเสพตดิ	๕	 เครอืข่าย	พุง่เป้าเครอืข่ายนักค้ายาเสพตดิระดบัประเทศเป็นการด�าเนนิการ

ตามกฎหมายตามหลักฐานที่มีหรือสาวไปถึงโดยจะยึดทรัพย์จับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท�าลายเครือข่าย

และโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายส�าคัญในพื้นที่ต่าง	ๆ

  ๑๐.๒.๗	แก้ไขปัญหายาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชนเป้าหมาย	ซึง่ได้มกีารด�าเนนิกจิกรรม

อย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๑๖,๘๙๘	หมู่บ้าน/ชุมชน	และด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชนเป้าหมาย	ภาพรวม	๖๙,๗๐๑	หมูบ้่าน/ชมุชน	จ�าแนกเป็น	(๑)	หมูบ้่าน/ชมุชน

ทีม่ปัีญหามาก	๗,๒๓๘	หมูบ้่าน/ชมุชน	(๒)	หมูบ้่าน/ชมุชน	ทีม่ปัีญหาปานกลาง	๖,๓๒๙	หมูบ้่าน/ชมุชน

(๓)	 หมู่บ้าน/ชุมชน	 ที่มีปัญหาน้อย	 ๑๔,๖๔๙	 หมู่บ้าน/ชุมชน	 (๔)	 หมู่บ้าน/ชุมชน	 ที่ไม่มีปัญหา 

๔๑,๔๘๕	หมู่บ้าน/ชุมชน

รายการ
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

(๑)	โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒๘	ราย

(๒)	ย้ายข้าราชการ	

	 -	 ประเภทอ�านวยการระดับสูง ๓๖	ราย

	 -	 ข้าราชการประเภทอ�านวยการระดับต้น ๔๔	ราย

	 -	 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ๖๘	ราย

(๓)	ลงโทษทางวินัยและทางอาญา	 ๑๘	ราย

	 (๓.๑)	 กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ๒๕	ราย

	 	 	 -	 ไล่ออก	 ๑๓	ราย

	 	 	 -	 รอด�าเนนิการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 ๘	ราย

	 	 	 -	 อยู่ระหว่างสอบสวน	 -

	 	 	 -	 ตั้งคณะกรรมการไม่ร้ายแรง	 ๔	ราย

	 (๓.๒)	 กรณีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ	 ๑๔	ราย

	 	 	 -	 ไล่ออก	 ๕	ราย

   -	 ระหว่างด�าเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อน	

๔	ราย

		 	 	 -	 อยู่ระหว่างสอบสวน	 ๕	ราย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๒.๘	ด�าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สิน	 โดยได้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สินเพื่อพิจารณาในการด�าเนินการตรวจสอบ	 เพ่ือมีค�าส่ังให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา

คดียาเสพติด

ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด

การบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ผลการด�าเนินงานสะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

ผลการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	(ภาพรวม) ๑๘๔,๒๔๒	คน

(๑)	ระบบสมัครใจ ๘๔,๑๔๔	คน

(๒)	ระบบบังคับบ�าบัด ๘๓,๓๖๒	คน

(๓)	ระบบต้องโทษ ๑๖,๗๓๖	คน

การกระท�าผิดคดียาเสพติดซ�้า
ผลการด�าเนินงาน	(สะสม)

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

(๑)	จ�านวนผู้เข้าบ�าบัด ๑๘๔,๒๔๒	คน

(๒)	มีประวัติการกระท�าผิดซ�้ารวม ๙๓,๓๓๔	คน

 ๑๐.๓	 การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการบ�าบัดฟื้นฟู

  ๑๐.๓.๑	 บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููเ้สพยาเสพตดิ	ได้บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟฯู	๑๘๔,๒๔๒	คน

คิดเป็นร้อยละ	๘๓.๗๕	จากเป้าหมาย	๒๒๐,๐๐๐	คน	โดยแยกเป็น	(๑)	สมัครใจ	๘๔,๑๔๔	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	๘๒.๖๖	จากเป้าหมาย	๑๐๑,๘๐๐	คน	(๒)	บังคับบ�าบัด	๘๓,๓๖๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๘๓.๓๖

จากเป้าหมาย	๑๐๐,๐๐๐	คน	(๓)	ต้องโทษ	๑๖,๗๓๖	คน	คดิเป็นร้อยละ	๙๑.๙๖	จากเป้าหมาย	๑๘,๒๐๐	คน

ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัดฯ	 มีผู้ได้รับการติดตามแล้ว	 ๑๗๕,๒๑๐	 คน	 ผู้มี

ความประสงค์ขอรบัการช่วยเหลอื	ได้รบัการช่วยเหลอืโดย	ดงันี	้(๑)	จดัการศกึษาให้	๕๗๖	คน	(๒)	จดัหางาน 

ให้	 ๖๐๐	 คน	 (๓)	 พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพให้	 ๑,๖๘๖	 คน	 (๔)	 ให้ทุนประกอบอาชีพ	 ๑๔๔	 คน 

(๕)	ส่งต่อเพื่อรักษาสุขภาพ	๑๔๕	คน	และ	(๖)	อื่น	ๆ	๔๘๐	คน

ผลการด�าเนินงานด้านการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด
ผลการด�าเนินงาน(สะสม

(๑	ต.ค.	๕๗–๒๐	ส.ค.	๕๘)

			ยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ๑,๙๗๕		ราย

			มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด ๘๓๓.๖๖		ล้านบาท

หมายเหตุ:	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘

  ๑๐.๓.๒	วิเคราะห์การกระท�าผิดซ�้าคดียาเสพติด
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 	 ๑๐.๓.๓	เสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด	 บ้านพักใจให้การฟื้นฟู

และพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด	จ�านวน	๑๒๘	คน	แบ่งเป็น	

	 	 	 (๑)	 ด้านร่างกาย	 การดูแลตรวจสุขภาพของผู้รับบริการ	 การให้ความรู้เรื่อง

การดูแลสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล	 การขับสารพิษในร่างกายโดยใช้สมุนไพร	 การออกก�าลังกาย

บรหิารและกฬีาสมัพนัธ์	การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	การพฒันาบุคลิกภาพ	และสร้างภาวะผูน้�า	

	 	 	 (๒)	 ด้านจิตใจ	 การให้ค�าปรึกษาในปัญหาข้อคับข้องใจ	 การมีจิตอาสา

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	การช่วยเหลือผู้อื่น	การท�าจิตบ�าบัด	

	 	 	 (๓)	 ด้านการศึกษา	 โดยประเมินการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละราย	 เพื่อเสริม

สร้างพัฒนาการทางการศึกษา	โดยแบ่งระดับการศึกษาของสมาชิกเป็น	๓	ระดับ	คือ	ระดับก่อนประถม

ศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	และน�าสมาชิกเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องตามความสมัครใจ	

	 	 	 (๔)	 ด้านศักยภาพ	 ให้ความรู้ด้านอาชีพช่างโดยใช้วิทยากรภายในบ้านพักใจ

จังหวัดสระบุรี	 อาทิ	 ฝึกอาชีพเกษตร	 และประสานวิทยากรภายนอก	 อาทิ	 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จงัหวดัสระบุร	ีและวทิยากรภมูปัิญญาในชมุชน/ท้องถ่ิน	เช่น	การฝึกอาชพีช่างไฟฟ้า	ช่างทาสี	ช่างตดัผม

ช่างเฟอร์นิเจอร์	ช่างตกแต่งภายใน	การแปรรูปอาหาร	ช่างประปา	เเละช่างก่อสร้าง	

	 	 	 (๕)	 ด้านสังคม	 ส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านตามภูมิล�าเนาของสมาชิก

เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	 ความเป็นอยู่ฯลฯ	 โดยน�าข้อมูล

ทีไ่ด้รบัมาประกอบการจดัท�าแผนพฒันารายบคุคลของสมาชกิเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในแนวทาง

อันพึงประสงค์	และเตรียมความพร้อมครอบครัว/ชุมชน	ก่อนน�าส่งตัวผู้รับบริการกลับสู่สังคม	

	 	 	 (๖)	 ด้านพษิภยัของยาเสพตดิ	เน้นย�า้ให้สมาชกิได้เรยีนรูถ้งึพษิภยัของยาเสพตดิ	

ฝึกทักษะการปฏิเสธ	การเลือกคบเพื่อน	การก�าหนดเป้าหมายในชีวิต	การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

การให้ค�าแนะน�าปรึกษาเฉพาะราย	การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 การดื่มน�้าสมุนไพร	การเฝ้าระวังโดย

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของสมาชิกเป็นประจ�าทุกเดือน	

	 	 	 (๗)	 ด้านสทิธปิระชาชน	ให้ความรูแ้ก่สมาชกิเก่ียวกับกฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้	

อาทิ	สิทธิผู้ต้องหา	การประกันตัวเมื่อถูกด�าเนินคดีต่าง	ๆ	ความผิดทางอาญาและทางแพ่ง	หน้าที่ของ

ประชาชนชาวไทย	ประสานกับอ�าเภอมวกเหล็กเพื่อจัดท�าบัตรประชาชน	ฯลฯ	

๑๑.	 การเร่งแก้ ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน�ายุทธศาสตร์เข้าใจ	

เข้าถึง	และพฒันา	มาใช้ตามแนวทางกลัยาณมติรแบบสันตวิธิ	ี ส่งเสรมิการพดูคยุสันตสุิขกบัผู้มคีวามคิดเห็น

ต่างจากรัฐ	 สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมควบคู ่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยมีการด�าเนินการในแต่ละระดับ	ดังนี้

 ๑๑.๑	 การด�าเนนิงานในระดับนโยบาย	ได้ให้มกีารจัดท�าร่างนโยบายการบรหิารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๑	 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟัง

ความคดิเหน็จากทกุภาคส่วนทีส่�าคญั	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐั	นกัวิชาการในพืน้ทีแ่ละในส่วนกลางผูน้�าและ

ผู้แทนศาสนา	ภาคประชาสังคม	ภาคสื่อสารมวลชน	กลุ่มสตรีและเยาวชน	และผู้ต้องขังคดีความมั่นคง	

ประกอบกบัข้อมูลเอกสารวชิาการ	การเข้าร่วมรับฟังในเวทีสมัมนาทีเ่กีย่วข้อง	และการตดิตามประเมนิผล
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้ พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๗	 ร่างนโยบายดังกล่าว

ได้มุง่เน้นการแก้ไขปัญหาโดยยดึยทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	และ	“แนวทางสันตวิธีิ”

โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างเอกภาพและบูรณาการของทุกหน่วยงานในการน�านโยบายไปสู่

การปฏิบัติ	 การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่	 การขับเคลื่อนการพูดคุย

เพือ่สนัตสิขุจากการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน	เพือ่ทีจ่ะท�าให้การพดูคุยเป็นส่วนส�าคญัในการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และให้ความส�าคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายให้

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	 ปราศจากเง่ือนไขการใช้ความรุนแรง	 มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ	 โดยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหา

มีความสอดคล้องและตรงกับสภาพปัญหาและกรอบแนวคิด	 ทั้งหมด	 ๖	 ข้อ	 คือ	 (๑)	 เพื่อให้จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	สงบสันติ	มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน	ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้

ความรนุแรงจากทุกฝ่าย	(๒)	เพือ่พฒันาการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในพืน้ที	่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา	 (๓)	 เพ่ือให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการ 

อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน	 สังคม	 และเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง	มีภาวะทางสังคมจิตวิทยา

ที่เหมาะสมและเข้มแข็ง	 ให้เป็นพื้นท่ีน่าอยู่	 น่าท่องเที่ยว	 และน่าลงทุน	 (๕)	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น

และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข	และเตรียมความพร้อมในการเข้ามา

มส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการแสวงหาทางออกจากความขดัแย้ง

และ	 (๖)	 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ	ให้เกดิการสนบัสนนุ	และมบีทบาทเกือ้กลูการแก้ไขปัญหา	ทัง้นี	้ได้ก�าหนดแนวทาง

การบริหารจดัการเพือ่ให้การบรหิารนโยบาย	และการน�านโยบายสูก่ารปฏิบตับิงัเกดิผลตามวตัถปุระสงค์

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และเป็นรูปธรรม

 ๑๑.๒	 การด�าเนนิกระบวนการพดูคุยเพือ่สนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต้	รฐับาลได้ขบัเคล่ือน

กระบวนการพูดคยุฯ	ทัง้ในฐานะระดบันโยบาย	โดยเสนอแนะ	ประเมนิวเิคราะห์สถานการณ์ทางการข่าว	

และประมวลวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งได้มีค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒๓๐/๒๕๕๗	

ลงวันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 การจัดตั้งกลไกขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้	และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของคณะพูดคุยฯ	และคณะประสานงาน

ระดบัพืน้ที	่(กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ภาค	๔	ส่วนหน้า)	และการด�าเนนิการ

ภายใต ้แผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้	 ซึ่ งจัดท�าขึ้น

เพื่อสร ้างหลักประกันของความต่อเน่ืองและการสร ้างความเชื่อมั่นต ่อผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย

กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างย่ังยืน	 โดยน�านโยบาย

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๗	 มาใช ้ เป ็นกรอบ

ในการด�าเนินการ	 ซ่ึงนโยบายดังกล่าวมีการก�าหนดเร่ืองการพูดคุยเพื่อสันติสุขไว้เป็นแนวคิดส�าคัญ	

คือ	 การเปิดพ้ืนที่ เพื่อร ่วมกันแปรเปลี่ยนแนวทางการต่อสู ้ด ้วยความรุนแรงมาเป็นแนวทาง

การต่อสู้ด้วยสันติวิธี	 ด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจาก

ความขัดแย้งพร้อมไปกับการส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับบุคคลที่มี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

กลุ่มภารกิจงาน

หน่วงาน

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ

หลัก

โครงการ

ย่อย

งบประมาณ

รวม

(ล้านบาท)

กลุ่มภารกิจงานที่	๑	การรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

๘ ๑๙ ๒๖ ๗,๔๕๔.๖๑

กลุ่มภารกิจงานที่	๒	การอ�านวยความยุติธรรม	

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

๖ ๑๑ ๒๔ ๑,๔๑๒.๔๓

กลุ่มภารกิจงานที่	๓	การสร้างความเข้าใจ

ทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน

๔ ๕ ๑๑ ๗๑๑.๔๒

กลุ่มภารกิจงานที่	๔	การศึกษา	ศาสนา	

และศิลปวัฒนธรรม

๒๐ ๔๖ ๑๘๖ ๔,๒๓๙.๐๗

กลุ่มภารกิจงานที่	๕	การพัฒนาตามศักยภาพ

ของพื้นที่คุณภาพชีวิตประชาชน

๒๗ ๒๗ ๘๓ ๕,๑๔๗.๗๘

กลุ่มภารกิจงานที่	๖	การเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย

๔ ๗ ๑๑ ๖,๖๒๒.๑๒

กลุ่มภารกิจงานที่	๗	การแสวงหาทางออก

จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

๒ ๒ ๔ ๔๕.๑๒

รวม	๗	กลุ่มภารกิจงาน ๕๕ ๑๑๗ ๓๔๕ ๒๕,๖๓๒.๕๕

ความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐดังนั้น	 นโยบายและทิศทาง

การพูดคุยจะด�าเนินใน	๓	ระยะ	คือ	(๑)	การสร้างความไว้วางใจ	(๒)	การบรรลุข้อตกลงที่น�าไปสู่การลด

การเผชิญหน้าและยุติการใช้ความรุนแรง	และ	(๓)	การมีทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	

	 	 ในห้วงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คณะพูดคุยฯ	 ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ

อย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว	๓	ครัง้	มคีวามคบืหน้าทีส่�าคญั	อาท	ิ(๑)	ท�าให้กลุ่มผู้เหน็ต่างจากรฐักลุม่ต่าง	ๆ

รวมตวักนัเข้ามาพดูคยุกบัฝ่ายไทยได้ตามนโยบายของนายกรฐัมนตร	ี (๒)	 กลุ่มผู้เหน็ต่างจากรฐัตอบรบั

การลดเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอน	 (มิถุนายน-กรกฎาคม	 ๒๕๕๘)	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓)	 เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตั้งแต่ต้นปี	 ๒๕๕๘	 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 และ

(๔)	ประชาชนในพื้นที่และนานาชาติให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุย

 ๑๑.๓	 การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตามแผนปฏิบัติการ

การแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐	รฐับาลได้จดัท�า	“แผนปฏบิตัิ

การการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐”	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบรูณาการแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘	สามารถจ�าแนกกลุม่ภารกจิในการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานได้	 รวม	๗	 กลุ่ม	 มีหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง	รวม	๑๖	กระทรวง	๕๕	หน่วยงาน	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	โดยรวม	๒๕,๖๓๒.๕๕	ล้านบาท	

ดังตารางแสดงข้อมูลกลุ่มภารกิจงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละกลุ่มภารกิจงาน	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทั้งนี้	แต่ละกลุ่มภารกิจงานมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

  ๑๑.๓.๑	กลุ่มภารกิจงานที่	๑	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

	 	 	 (๑)	 รักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ	 ๗	 เมืองหลัก	 ได้แก่	 การจัดท�า

แผนรักษาความปลอดภัยเมือง	 ให้บูรณาการก�าลังทุกภาคส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย	 รวมท้ัง

การปรับปรุง	 พัฒนาขีดความสามารถ	 “หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม”	 (ก�าลังพลหน่วยละประมาณ

๔๐	นาย	เป็นทหาร	๒๐	นาย	ต�ารวจ	๒๐	นาย)	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้สถิติการก่อเหตุ

ในเมืองหลักลดลงกว่าร้อยละ	๖๐	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 	 	 (๒)	 ป้องกนัการขยายเขตอทิธพิลของกลุม่

ผูก่้อเหตรุุนแรง	สามารถดงึก�าลงัประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแล

ความปลอดภยัของพืน้ที	่ วนัละประมาณ	๒๐,๐๐๐	คนเศษ	 (คดิเป็น	

๑	 ใน	 ๓	 ของก�าลังประชาชนทั้งหมด)	 ท�าให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

ขาดเสรีในการเคลื่อนไหว	

	 	 	 (๓)	 ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อน	 ภายใต้

โครงการต�าบลเอาชนะยาเสพติด	 ๓๗	 ต�าบล	 และโครงการมัสยิด

สานใจป้องกันยาเสพติด	 ท�าให้สถิติการจับกุมผู้ค้า/ผู้เสพเพิ่มขึ้น	

และการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมลดลง

  ๑๑.๓.๒	กลุม่ภารกจิงานท่ี	๒	การอ�านวยความยตุธิรรม	และเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ

	 	 	 (๑)	 ปรบัปรงุระบบงานยตุธิรรมให้เจ้าหน้าทีร่ฐัปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และเป็นธรรม	มสีถติิการจบักุมผูท้ีถู่กออกหมายจบัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามากข้ึน	

จากการจดัระบบฐานข้อมลูความมัน่คงและเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์สนบัสนนุ	 เช่น	 ฐานข้อมลูอาวธุปืน	

ฐานข้อมลูลายนิว้มอื	 ฐานข้อมลูสารพนัธกุรรม	ท�าให้การด�าเนนิคดคีวามมัน่คง	 มคีวามถกูต้องและได้รบั

ความเชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้น

	 	 	 (๒)	 คลี่คลายคดีท่ีเป็นที่กังขาหรือเป็นที่สงสัยของประชาชน	 เช่น	 กรณี

เหตกุารณ์มผีูเ้สยีชวีติจ�านวน	๔	ราย	ระหว่างการบงัคบัใช้กฎหมายพ้ืนทีอ่�าเภอทุ่งยางแดง	จงัหวดัปัตตาน	ี

เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๘	หน่วยงานในพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีผู้แทน

จากทุกองค์กร	จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่

	 	 	 (๓)	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 ภาพรวมของการด�าเนินงานด้านอ�านวย 

ความยุติธรรมและเยียวยามีความส�าเร็จในระดับดี	 ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาให้เกิด 

ความเหมาะสมมากข้ึน	 ท้ังในส่วนข้าราชการท่ีสูญเสียจากการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี	 และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ 

ทั้งน้ี	 ได้ด�าเนินการ	 (๑)	 ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต 

รายละ	๖,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๗๔	ราย	 (๒)	ให้การช่วยเหลือเฉพาะ 

กรณบีาดเจบ็	รายละ	๓,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๑๑๘	ราย	(๓)	มอบเงนิฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ	รายละ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	จ�านวน

๑๑๐	ราย	(๔)	มอบเงนิยงัชพีรายเดอืนแก่บตุรผูเ้สยีชวีติ	บาดเจบ็สาหสั/

พิการ	ตามระดับการศึกษา	จ�านวน	๗,๓๐๔	ราย	(๕)	มอบเงินยังชีพ

รายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ	 ตามลักษณะความพิการ 



47การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

จ�านวน	 ๖๓๗	 ราย	 (๖)	 มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิต 

จากเหตุความไม่สงบแบบครอบครัวอุปถัมภ์	 รายละ	 ๒,๐๐๐	 บาทต่อเดือน	 จ�านวน	 ๖๔	 ราย 

(๗)	มอบเงนิช่วยเหลอืครอบครวัทีป่ระสบปัญหาจากเหตคุวามไม่สงบฯ	จ�านวน	๑	ราย	และ	(๘)	สนบัสนนุ

ทุนประกอบอาชีพ	จ�านวน	๖	ราย		รวมทั้งสิ้น	๘,๓๑๔	ราย

  ๑๑.๓.๓	กลุ่มภารกิจงานที่	 ๓	 การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ	 รวมท้ัง

เรื่องสิทธิมนุษยชน		  

	 	 	 (๑)	 สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนชาวไทยในพื้นที่และนอกพื้นที่	 รวมถึง

ต่างประเทศถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงและได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน	 หน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้สื่อ

ทกุช่องทางทีจ่ะสร้างความเข้าใจกบัประชาชนทัง้ในและนอกพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้โดยกระทรวง

การต่างประเทศได้จัดกิจกรรมพบปะ/สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศมุสลิม	

	 	 	 (๒)	 การสร้างความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม	

(Organisation	 of	 Islamic	 Cooperation:	 OIC)	 รัฐบาลได้เชิญคณะทูตประเทศสมาชิก	OIC	

ประจ�าประเทศไทย	 เข้าเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและความก้าวหน้า

ในการด�าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น

ส่งผลให้	 OIC	 และองค์การระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 ไม่ได้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ความมั่นคง

และข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาใด	ๆ

  ๑๑.๓.๔	กลุ่มภารกิจงานที่	๔	การศึกษา	ศาสนา	และศิลปวัฒนธรรม	

	 	 	 (๑)	 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย	 ได้ด�าเนินโครงการ

เสริมทักษะด้านอาชีพ	 โดยการ	 “เรียนควบคู่ด้านศาสนาและอาชีพในระดับ	 ปวช.	 และ	 ปวส.”

ให้กับนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ	 ประมาณ	 ๔๓๐	 แห่ง	 ขณะนี้ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์รองรับ	 ๒๒	 ศูนย์	 โดยในระยะ	 ๒-๓	 ปี	 จะช่วยแก้ปัญหา

ในการประกอบอาชีพส�าหรับเยาวชนที่เรียนศาสนาได้มากขึ้น

	 	 	 (๒)	 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความต่อเน่ือง	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกรับผิด

ชอบในการบริหารทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�า

ร่างยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติต่อไป

	 	 	 (๓)	 พฒันาและส่งเสรมิอตัลักษณ์ทางภาษา	ศลิปะ	และวฒันธรรม	ได้ด�าเนนิ

โครงการอบรมเสวนาการเจรญิรอยตามศาสดา	“สร้างสวรรค์ในบ้าน”	จ�านวน	๓	รุน่	ซึง่ผูเ้ข้าอบรมเสวนา

ได้ศึกษาชีวประวัติของท่านศาสดามูฮ�าหมัด	 (ซ.ล)	 ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม	 สามารถน�าไปใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตตามแนวทางสันติสุข
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๑.๓.๕	กลุ่มภารกิจงานท่ี	 ๕	 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิต

ประชาชน	

	 	 	 (๑)	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ได้มีการด�าเนินงานเร่งด่วน	 ก่อสร้างถนน

ในชุมชนสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม	 เขื่อนป้องกันตลิ่ง	 และโครงการอื่น	 ๆ	 รวม	๖๘	 รายการ	ก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน	๓๗	สายทาง	(อ�าเภอละ	๑	เส้นทาง)	

	 	 	 (๒)	 เสริมสร ้างอาชีพและยกระดับรายได้แต ่ละครัวเรือนให้สูงขึ้น 

จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่	รวม	๒,๒๔๘	โครงการ	กรอบงบประมาณ	๓,๓๖๐	ล้านบาท	

ได้มีการปรับแผนงาน/โครงการ	และสนับสนุนการด�าเนินงานไปแล้ว	๑,๒๐๐	โครงการ	 (ร้อยละ	๕๓)	

งบประมาณรวม	๑,๗๐๐	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๕๐	ซึง่สามารถบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน

ได้เป็นล�าดบั	รวมทัง้มโีครงการของหน่วยงานตามแผน	สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย	อาท	ิโครงการ

ปรบัปรงุพ้ืนทีน่าร้างเพือ่ปลกูปาล์มน�า้มนั	โครงการส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรทั้ง	๓๗	สหกรณ์

	 	 	 (๓)	 เพิ่มการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	

ได้ขับเคลื่อนโครงการส�าคัญ	 อาทิ	 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

อ�าเภอปะนาเระ	จังหวัดปัตตานี	โดยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเขตนิคมฯ	เรียบร้อยแล้ว	

และอยู่ระหว่างการด�าเนินกิจกรรมการผลติของชมุชนและท้องถิน่ภายใต้แผนการ

พัฒนานคิมอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล

  ๑๑.๓.๖	กลุ่มภารกิจงานที	่๖	การเพิม่ประสิทธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย

	 	 	 (๑)	 เตรยีมความพร้อมของเจ้าหน้าทีร่ฐัทุกภาคส่วน	มกีารฝึกอบรม	ทบทวน

การปฏิบัติงานในด้านต่าง	ๆ 	 อย่างต่อเน่ืองให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร	 ต�ารวจ	 และก�าลังภาคประชาชน

ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 	 (๒)	 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ	 ให้เป็นหน่วยงานหลัก

ในการบูรณาการและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ 	 โดยได้จัดประชุมช้ีแจงเพื่อ

ท�าความเข้าใจกับนายอ�าเภอ	ผูก้�ากบัการ/หวัหน้าสถานตี�ารวจ	และผูบ้งัคบัการหน่วยเฉพาะกิจเกีย่วกบั

แนวทางขับเคลื่อนงานของศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภออย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 (๓)	 สร้างเอกภาพและประสิทธิภาพหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ	หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	ทั้งหน่วยงานกลาง	หน่วยงานตามแผนงบประมาณ	และหน่วยงาน

ในพื้นท่ีได้มีการประสานงานร่วมกัน	 จากการจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต�าบล	 และประชุมหารือ

ต่าง	ๆ 	เพ่ือสร้างความเข้าใจ	และปรบัแผนงาน/โครงการ	ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนปฏบิตักิารฯ	

และพื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

 	 ๑๑.๓.๗	กลุ่มภารกิจงานที่	 ๗	 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธ	ี

ปรากฏผลตามเป้าหมายการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	

รัฐบาลได้อนุมัติแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และจัดตั้ง

กลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	๓	ระดับ	ได้แก่	คณะกรรมการ

อ�านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยม	ีพลเอก	อกัษรา	เกดิผล	ประธานคณะทีป่รกึษากองทพับกในขณะนัน้	เป็นหวัหน้าคณะพดูคุยฯ	และ

คณะประสานงานระดับพื้นที่	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 จัดเวทีพูดคุยแสวงหาการกระจายอ�านาจ	 ระหว่างผู้แทนภาคส่วน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผ่านกระบวนการสันติสุข	ให้ชุมชนมุสลิมและพุทธมีส่วนในการพัฒนาร่วมกัน

	 ๑๑.๔	 ด้านพัฒนาสังคม	ศาสนา	และศิลปวัฒนธรรม

  ๑๑.๔.๑	 ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบสบืเนือ่งจากการสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนใต้  

	 	 	 (๑)	 ด�าเนนิโครงการสานพลังพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้	ส่งเสรมิผูน้�า/

เวทีประชาคมร่วมกันระหว่างชุมชนไทยพุทธ-มุสลิมพัฒนาสาธารณประโยชน์	 เช่น	 การปรับภูมิทัศน์

สองข้างทางถนนในพืน้ที	่การปรบัปรงุซ่อมแซมโรงเรยีน	การส่งเสรมิอาชพีและฝึกอบรม	เช่น	การท�าขนม

การจักสาน	 กิจกรรมนันทนาการต่าง	 ๆ	 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี	 วัฒนธรรม	 โดยสมาชิกนิคม

และราษฎรช่วยพฒันาโดยอาศยักระบวนการมส่ีวนร่วม	และชมุชนไทยพทุธ-มสุลิมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั	

รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน	 เพื่อหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาร่วมกนั	เกดิความรกั	ความสามคัคี	ในชุมชน	โดยไม่มกีารแบ่งแยกศาสนาและวฒันธรรม	

โดยด�าเนินการในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	๙	แห่ง	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	คน

	 	 	 (๒)	 ด�าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชวีติเด็กและเยาวชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	ด�าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม

	 	 	 (๓)	 ด�าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้น�าในการสร้าง

สันติสุข	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่สตรีและครอบครัว

  ๑๑.๔.๒	ด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการน�าภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ท่ีมี

ความต้องการมีงานท�า	การพัฒนาทักษะฝีมือ	การได้รับความคุ้มครองด้านแรงงาน	ตลอดจนการได้รับ

สทิธปิระโยชน์จากการเป็นผูป้ระกนัตน	ทัง้นี	้บณัฑติแรงงาน	จ�านวน	๓๘๐	คน	สามารถเพิม่ประสิทธภิาพ

การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจ�าอ�าเภอ

เพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจ�าต�าบล	 และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอ�าเภอ

ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้แก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	 เช่น	 การฝึกอบรมภาษาก้าวทัน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 กิจกรรมหนึ่งอ�าเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ	 และโครงการส�านึก

รักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน	 โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน	 จ�านวน	 ๔๓,๒๗๗	 ราย

(คิดเป็นร้อยละ	๑๑๓.๘๙	จากเป้าหมายทั้งปี	๓๘,๐๐๐	คน)

  ๑๑.๔.๓	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ	ชายแดนใต้สันติสุข	ได้แก่	(๑)	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	 อาทิ	 โครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสตรีแกนน�าสร้างสรรค์งานผ้าปัตตานี	 โครงการเยาวชนต้นแบบโขน	 โครงการ

วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้	 โครงการอบรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดง	 โครงการส่งเสริมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนทางด้านวัฒนธรรม	

โครงการร้อยใจ	๑๐๐	ปี	เมอืงคนดนีราธวิาส	(๒)	การเสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และปลกูจติส�านกึ

ให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นความส�าคัญของแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ของท้องถิ่น	 อาทิ	 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามต้นแบบ

ในการธ�ารงรักษามรดกทางศลิปวัฒนธรรมของชาต	ิ โครงการเสรมิสร้างความเข้าใจเร่ืองความหลากหลาย

ของมรดกทางวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้	 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้น�าศาสนา

อิสลามสัญจรในการธ�ารงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

โครงการปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้	 จังหวัดปัตตานี	 โครงการบูรณะวัดชลธาราสิงเห	

จังหวัดนราธิวาส	 และโครงการบูรณะมัสยิดบ้านดาโต๊ะ	 จังหวัดปัตตานี	 (๓)	 การสร้างสังคมสันติสุข

อย่างยัง่ยนื	และเกดิความเข้าใจและความร่วมมอืทีด่ต่ีอกนัระหว่าง

ศาสนา	 อาทิ	 โครงการศาสนิกสัมพันธ์	 โครงการสัมมนาบทบาท 

ผู ้น�าศาสนาสร ้างความปรองดองสมานฉันท ์สู ่ชายแดนใต ้	

โครงการอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ์

โครงการรอมฎอนสมานฉนัท์	 เเละ	 (๔)	 การส่งเสรมิให้มกีารน�าทนุ

ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคณุค่าทางสงัคมและสนบัสนนุ

ศิลปินให้ได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่า	 อาทิ	 โครงการ	 KAIN	

DI	SELATAN	(กัยน์	ดี	สลาตัน)	ผ้าดีที่ชายแดนใต้	โครงการส่งเสริม

ดนตรีร่วมสมัยชายแดนใต้	โครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม	

(Story	To	Tell)

  ๑๑.๔.๔	การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 	 	 (๑)	 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต�าบล	 จ�านวน	 ๒๘๙	 ราย

คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ	๓๗	 อ�าเภอ	 อบรมเกษตรกร	 ๒,๕๙๐	 ราย	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง	

๒,๖๓๐	 ราย	 ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง	 เป้าหมาย	 ๒๒,๗๐๐	 ไร่	 ขณะนี้ด�าเนินการได้	 ๑๙,๖๐๗	 ไร่

ส่งเสริมการปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้	จ�านวน	๕๐	ราย	รวมทั้งจัดสร้าง

แหล่งอาศัยสัตว์น�้าทางทะเล	โดยวางปะการังเทียมในพื้นที่	๓	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี

และสงขลา	 และได้จัดวางซั้งจ�านวน	 ๕	 แห่ง	 โดยจัดวางซั้งเรียบร้อยแล้ว	 ในจังหวัดปัตตานี	 ๒	 แห่ง

จังหวัดนราธิวาส	๒	แห่ง	และจังหวัดสงขลา	๑	แห่ง

	 	 	 (๒)	 ประชุมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกลุ ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกร

๖๐	คน	ถ่ายทอดความรูด้้านการแปรรปู	๑,๙๖๗	ราย	ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการลดต้นทุนอาหารสตัว์

๒๔๘	 คน	 และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตรในระดับจังหวัด	 ๑,๐๖๑	 คน	 สนับสนุน

ปัจจยัการผลติ	๓๗	แห่ง	และอปุกรณ์การตลาดและปัจจยัการผลติยางพารา	๔	แห่ง	ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช	 จ�านวน	๑๔,๔๑๘	 ราย	 และจัดท�าแปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ	

รวม	๑,๖๘๓	แปลง	จดัตัง้ตลาดน�า้ยางสดระดับท้องถ่ินโดยจดัตัง้กลุม่ใหม่เพือ่การรวบรวมน�า้ยางสดขาย	

จ�านวน	๔๔	กลุ่ม	และดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ�านวน	๔๐๘	กลุ่ม	ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	๑๕,๑๔๐	

ครัวเรือน	ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตการแปรรูป	การตลาด	การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตแก่เกษตรกร	จ�านวน	๙,๙๙๔	ราย

	 	 	 (๓)	 ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว	โดยอบรมเกษตรกร	๓,๒๕๐	ราย	สนับสนุน

ปุ๋ยเคมี	 ๒๖๖,๐๐๐	 กิโลกรัม	 ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ	 โดยสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์	 ๓๐,๐๐๐	

กิโลกรัม	 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ๕,๐๐๐	 กิโลกรัม	 สนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิต

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 ในพื้นที่	 ๖๕๐	 ไร่	 โดยสนับสนุนปุ๋ยเคมี	 ๑๓,๐๐๐	 กิโลกรัม	 สนับสนุนถุงบรรจุ

เมล็ดพันธุ์ข้าว	 ๑๓,๐๐๐	 ใบ	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม	๒,๑๐๐	 ไร่	 โดยอบรม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เกษตรกร	๕๔๕	ราย	สนบัสนนุปุย๋เคม	ี๔๒,๐๐๐	กโิลกรมั	สนบัสนนุน�า้หมกัชวีภาพปุย๋เคม	ี๒๑,๐๐๐	กโิลกรมั

สนับสนุนผลิตพันธุ์ข้าว	๖,๒๕๐	กิโลกรัม

	 	 	 (๔)	 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 เพื่อให้มีการบริหาร

จดัการทางการเงนิการบญัชทีีด่	ีและเป็นการเพิม่ศกัยภาพด้านการน�าข้อมลูทางบญัช	ีไปใช้ในการบรหิาร

จัดการ	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี	 และกลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการด้านการเงินการบัญชี	จ�านวน	๘๑๙	ราย

 ๑๑.๕	 ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	โดยพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้เพือ่เช่ือมโยงโครงข่ายให้สมบรูณ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	สามารถด�าเนนิชวีติ

ได้ตามปกติสุข	

	 	 ๑๑.๕.๑	 ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗-๒๕๕๘	

จ�านวน	๑๘	สายทาง	วงเงิน	๓๑๕	ล้านบาท	ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑๘	สายทาง

	 	 ๑๑.๕.๒	 ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว	 (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘)	จ�านวน	๑๒	สายทาง	วงเงิน	๑๘๑.๒๓๐	ล้านบาท	ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑๒	สายทาง

	 	 ๑๑.๕.๓	 ก่อสร้างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	

จ�านวน	๑๓	สายทาง	ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๙	สายทาง	และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๔	สายทาง

 ๑๑.๖	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

  ๑๑.๖.๑	โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้เป็นสินเช่ือผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	สตูล	และสงขลา	๕	อ�าเภอ	(อ�าเภอจะนะ	

นาทว	ีสะบ้าย้อย	เทพา	และสะเดา)	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการหรอืผูป้ระกันตนในพืน้ทีด่งักล่าวสามารถด�าเนนิ

ธรุกิจต่อไปได้	และเกิดการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิโดยรวมใน	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ลดปัญหาการว่างงาน

อาชญากรรม	 และปัญหาทางสังคมอื่น	ๆ 	 ซึ่งมีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

เพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	 (EXIM	 Bank)	 และธนาคารกรุงเทพ	 จ�านวน	 ๕๑	 ราย

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	๑๗๕.๒	ล้านบาท

  ๑๑.๖.๒	แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้	

	 	 	 (๑)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ด�าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเครื่องแต่งกาย

มสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ระยะที	่๓)	โดยมวัีตถปุระสงค์ส�าคัญเพือ่พฒันาองค์ความรูก้ารออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	 และด้านเทคโนโลยี	 เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์	 ตลอดจน

การขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้ส�าหรับส่ิงทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	 เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการจ้างงานทีม่ัน่คงและสร้างรายได้	โดยการพฒันาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กบักลุ่มผู้ประกอบการ

และวสิาหกจิชมุชนทีม่อียูเ่ดมิ	ได้พฒันาผลติภณัฑ์สิง่ทอและเครือ่งแต่งกายมสุลมิกว่า	๕๕	ผลติภณัฑ์	อาทิ 

ชุดเสื้อผ้าบุรุษ	สตรี	ฮิญาบ	ภายใต้แบรนด์	LAWA@THTI	ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกันของ	๓	ประเทศ 

ได้แก่	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ประเทศมาเลเซีย	 และประเทศไทย	 รวมทั้งการสร้างความแตกต่าง 

และเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติ	 การเขียนลายด้วยหัวบอน	 และ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การใช้เส้นใยธรรมชาติในผ้าทอพื้นเมือง	 นอกจากนี้	 ผู้ประกอบการส่ิงทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 

ใน	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้จ�านวน	๗๓๓	คน	ยงัได้รบัการพฒันาทกัษะและองค์ความรูใ้นด้านการออกแบบ 

เทคโนโลยี	 มาตรฐานการตลาด	 และข้อมูลประกอบในการด�าเนินธุรกิจอีกด้วย	 ทั้งน้ี	 ผลการติดตาม

และประเมินผลโครงการพบว่า	 ก่อให้เกิดความสามัคคี	 ความเข้มแข็งของคนในชุมชนและองค์กร 

เกิดการติดต่อเชื่อมโยงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มจากการเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรูใ้นด้านต่าง	ๆ 	สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่รีปูแบบหลากหลาย	มคุีณภาพเป็นทีต้่องการของตลาด 

โดยในปีที่ผ่านมา	 ผลจากการเข้าร่วมโครงการท�าให้สมาชิกสามารถเพิ่มรายได้เฉล่ียประมาณ 

ร้อยละ	 ๑๕-๒๐	 ต่อเดือน	 และเป็นอาชีพเสริมให้เเก่	 คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งความพยายาม 

และมุ่งมั่นดังกล่าวของโครงการน่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาความไม่สงบในระยะยาวได้

	 	 	 (๒)	 พัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง	 (Rubber	 City)	 ได้ด�าเนินการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	 จังหวัดสงขลา

พร้อมทั้งจัดเตรียมงบก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้พื้นที่ระยะที่	 ๒/๒

และระยะที	่๓	ของนคิมอตุสาหกรรมภาคใต้	จังหวดัสงขลา	ในแผนงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 ๑๑.๗	 ด้านพัฒนาการศึกษา	

  ๑๑.๗.๑	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	

	 	 	 (๑)	 ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน	และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปบ.จชต.)	หรือ	“กระทรวง

ศึกษาธิการส่วนหน้า”	 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาและการด�าเนินงานทุกหน่วยในพื้นที่	 มีเอกภาพ

และบูรณาการงานของกระทรวงศึกษาธิการ	 มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 พัฒนางานการศึกษาในพื้นที่

ให้มีประสิทธิภาพน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความสันติสุขอย่างยั่งยืน

	 	 	 (๒)	 จัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	โดยด�าเนนิโครงการ	“รนิน�า้ใจสูน้่องชาวใต้	ประจ�าปี	๒๕๕๘”	พฒันาโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในโครงการตามเเนวพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

ให้มีคุณภาพ	 จ�านวน	 ๑๕	 แห่ง	 จัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	ครูโรงเรยีนเอกชน	แบ่งออกเป็น	คร	ูจ�านวน	๙,๙๐๒	คน		คน	ละ	๒,๕๐๐	บาทต่อเดอืน	ข้าราชการ	

จ�านวน	๑๔๒	คน	และพนักงานราชการ	จ�านวน	๖๐๗	คน	คน	ละ	๑,๐๐๐	บาทต่อเดือน		โครงการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนพื้นที่เสี่ยงภัย	 โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถาบัน

ศกึษาปอเนาะ	จดัโครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขยีนได้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยพฒันา

ชุดนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย	หลักสูตร	๓๕๐	ชั่วโมง	อ่านออกเขียนได้	จ�านวน	๑	หลักสูตร	

เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบในการสอนภาษาไทยในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 โครงการพัฒนารูปแบบการใช้อักขระมลายูยาวี	

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จัดท�าต้นฉบับบัญชีค�าภาษามลายูยาว ี

ในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่	 ๑-๖	 ส่งเสริมการเรียนรู  ้

เพื่อให้คนชายแดนใต้ทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ	 จัดหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับตอนต้น	

(อิบติดาอียะห์	 ปีพุทธศักราช....)	ซึ่งส�านักงานศึกษาธิการภาค	๑๒ 

ร่วมกับศูนย์ประสานงานชมรมตาดีกา	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ได้จัดท�าหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	 (ตาดีกา) 

ขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างส�านักจุฬาราชมนตรีพิจารณา

 	 ๑๑.๗.๒	 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา	 ได้ด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก	

จ�านวน	๓๖๕	แห่ง	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการขยายไปสู่โรงเรยีนขนาดกลาง	

จ�านวน	๗๘๒	แห่ง	จดัสรรทนุการศกึษาระดับปรญิญาเอก	สนับสนนุ

ทนุอดุมศกึษาเพือ่พฒันาการศกึษาในจงัหวดัชายแดน	จดัโครงการ

พฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีนและครโูรงเรยีนเอกชน	สถาบนัศกึษาปอเนาะ	

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	 (ตาดีกา)	 เข้าศึกษาต่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

ในมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต	้

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศกึษา	จดักจิกรรมค่ายนกัเรยีนทนุอาชวีศกึษา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนทุน

อาชวีศกึษาในการอยูร่่วมกันภายใต้วฒันธรรมทีห่ลากหลาย	สร้างความ

สมานฉนัท์	 เทิดทูนพระมหากษตัรย์ิ	 และส�านกึรกับ้านเกิด	 ตลอดจน

สร้างความรัก	ความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนทุน	

		 ๑๑.๗.๓	 เสริมสร้างขวัญก�าลังใจและช่วยเหลือเยียวยา

		 	 	 (๑ ) 	 ฟ ื ้ นฟู สถานศึ กษา ท่ี ได ้ รั บผลกระทบ	

จากเหตุการณ์ลอบวางเพลิงโดยจัดสรรงบประมาณจ�านวน 

๒๓	 ล้านบาท	 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรใหม่	 จ�านวน	 ๕	 หลัง 

ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางเพลิง 

รวมทั้งจัดหาสื่ออุปกรณ์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง		

ซึ่ งจะจ ่ าย เป ็นรายป ี ให ้ กับทุกระดับการศึกษาให ้ เ เก ่ เด็ ก 

หรือเยาวชนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต	 หรือบาดเจ็บสาหัส 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ	 ปัจจุบันมีทายาทผู ้ได้รับผลกระทบ 

ที่ขอรับทุนจ�านวน	 ๙,๘๒๑	 คน	 นอกจากนี้	 ได้แต่งตั้งคณะท�างาน 

เพ่ือติดตามตรวจสอบและดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนทุกระดับ 

การศึกษารายปีต่อเนื่องแล้ว

	 	 	 (๓)	 จัดตั้งศูนย ์ครูใต ้ที่จังหวัดยะลา

และนราธิวาส	 เพื่อความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดิภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา	รวมทัง้พนกังานราชการ

ในพื้นที่	 ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาการก่อสร้าง 

ศูนย์ครูใต้	 และส�ารวจความต้องการของครูที่ประสงค์จะเข้าพัก 

ที่จังหวัดยะลา	จ�านวน	๒๕๗	คน	จังหวัดนราธิวาส	จ�านวน	๔๔	คน

	 	 	 (๔)	 ติดตั้ งกล ้องวงจรป ิด	 (CCTV)	

ในสถานศึกษาที่อยู่ใน	๓	จังหวัดชายแดนใต้ในโรงเรียนประถมศึกษา	

จ�านวน	๑,๐๙๒	แห่ง		

  ๑๑.๗.๔	 ยกระดับความสามารถและอัจฉริยภาพ

ทางด้านกีฬา	 โดยจัดโครงการ	 	 “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ในพื้นที่ 	 ๔	 จังหวัดชายแดนภาคใต ้”	 

และจัดการแข่งขัน	 “ฟุตบอล	 กศน.	 คัพ	 ๕	 จังหวัดชายแดนใต้” 

และกีฬาพื้นบ้านในระดับต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 และระดับ 

กลุ่มส�านักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

55PB นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑

ผลการด�าเนินงาน

ตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

5756 นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

5756 นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑

นโยบายข้อ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

“สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย 

รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส�าคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้

ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ...”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

5958 นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑

	 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย	 รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ี

ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ	 โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา	 และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการด�าเนินการกับผู้คะนองปาก	 ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย	 มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติ

โดยไม่ค�านึงถึงความรู้ส�านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�านวนมาก	 ตลอดจนเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ

เพื่อประชาชน	ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่	

สถานศกึษา	ตลอดจนหน่วยงานทัง้หลายของรฐัเรยีนรูเ้ข้าใจหลกัการทรงงาน	สามารถน�าหลกัดงักล่าว

มาประยุกต์ใช ้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา	 ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ

และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง

อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด

นโยบายข้อ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
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	 รัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส�าคัญในอันที่จะปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	 โดยได้ด�าเนิน

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ

แก่ประชาชน	สนบัสนนุการด�าเนนิโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิโดยมีการด�าเนนิการ	ดังนี้

๑. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ิ

 ๑.๑ จดังานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รฐับาลได้จดังานเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 

ณ	บรเิวณท้องสนามหลวง	ระหว่างวนัที	่๓๐	พฤศจกิายน-๖	ธนัวาคม	๒๕๕๗	และจดังานสโมสรสนันบิาต	

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

เม่ือวันท่ี	 ๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 และเนื่องในวันฉัตรมงคลเมื่อวันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 รวมถึง 

ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๑.๑.๑ จัดกิจกรรมทางศาสนา	 งานรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๗

ประกอบด้วย	 พิธีทางศาสนา	 มหามงคล	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์	 (ศาสนาพุทธ)

พิธีดุอาขอพร	 (ศาสนาอิสลาม)	 และพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร	 (ศาสนาคริสต์)	 พิธีสวดมนต์ขอพร

(ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด)ู	 และพธิสีวดอรัดาสขอพรพระศาสดา	 (ศาสนาซกิข์)	ณ	มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง

เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคุณและแสดงความจงรกัภักดถีวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 และในส่วนภูมิภาค	 จังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	 ร่วมจัดงานรวมพลังทางศาสนามหามงคล

เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	

๕	ธนัวาคม	๒๕๕๗	โดยจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิประกอบด้วย	(๑)	พธิที�าบญุตกับาตร	(๒)	พธิลีงนาม

ถวายพระพรถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 (๓)	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ	 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน	 (๔)	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคัคหายสุมธัมม์	 (๕)	 ปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ

(๖)	พธิทีางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกยีรตขิองศาสนาต่าง	ๆ 	ณ	ศาสนสถาน	(๗)	เชิญชวนจติอาสาบ�าเพญ็

สาธารณประโยชน์	 ณ	 พระอารามหลวงหรือศาสนสถานทุกแห่ง	 (๘)	 พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ

จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 (๙)	 พิธีสมโภชพระมหาเจดีย์	 ๗	 จังหวัด

ประกอบด้วย	จงัหวดันครปฐม	เชยีงใหม่	ล�าพนู	มหาสารคาม	นครพนม	นครศรธีรรมราช	และสรุาษฎร์ธานี	

  ๑.๑.๒   จัดกิจกรรมการแสดง “พระมหาชนก เดอะ  

ฟีโนมนีอน ไลฟ์ โชว์”	รฐับาลได้จัดกจิกรรมการแสดง	“พระมหาชนก	

เดอะ	ฟีโนมีนอน	ไลฟ์	โชว์”	เมื่อวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	เวที 

กลางทะเลสาบสวนเบญจกิติ	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ	์ 

เพื่อให้เกิดการศึกษาและเรียนรู ้เรื่อง	 “พระมหาชนก”	 ซึ่งเป็น 

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างกว้างขวาง

และแพร่หลาย	
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  ๑.๑.๓ จัดสร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น

ส่งเสริม “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  

โดยเผยแพร่ภาพยนตร์	รอบปฐมฤกษ์	เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๗	 

ณ	 โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์	 สาขารัชดา	 มีผู้ร่วมชม

ภาพยนตร์ประมาณ	๑,๐๐๐	คน	รอบท่ัวไป	เมือ่วนัที	่๖	ธนัวาคม	๒๕๕๗	

ณ	โรงภาพยนตร์ในเครอืเมเจอร์ซีนเีพลก็ซ์	ทัว่ประเทศ	รวม	๗๔	สาขา	

และเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 ๒๐	 ช่อง	

รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียและในโอกาสต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้	 ส่ือเอกชนได้ขยายผลโดยน�าไป 

เผยแพร่ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอสมุดรัฐสภาอเมริกันประจ�าประเทศไทยน�าแผ่นวีดิทัศน์	 (DVD)	 

ส่งไปยงัหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั	ส�านกังานใหญ่	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ส�าหรบับรกิารสมาชกิรฐัสภา	นกัศกึษา	

และประชาชนที่สนใจในการค้นคว้า

  ๑.๑.๔ จดันทิรรศการและสือ่สารคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

รฐับาลได้จดัท�าโครงการการจดันทิรรศการและสือ่สารคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ	 ๘๘	 พรรษาขึ้น	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน	 ครู	 และอาจารย ์

จากโรงเรยีนทัว่ประเทศ	สมคัรเข้าร่วมโครงการเพือ่คัดเลือกให้เหลอื	๘๘	โรงเรยีน	และให้แต่ละโรงเรยีน 

จัดท�าสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว	 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

และการผลิตส่ือโทรทัศน์ประเภทสารคดี	 ให้แก่ผู ้แทนทีมงานของโรงเรียนทั้ง	 ๘๘	 โรงเรียน	 

ซึ่งนอกจากจะท�าให้ได้สื่อวีดิทัศน์ความยาวประมาณ	 ๓-๕	 นาที	 รวม	 ๘๘	 ตอน	 เนื้อหาเกี่ยวกับ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่น�าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	 แล้ว	 ยังเป็น 

การส่งเสรมิความรกัความเทดิทนูในสถาบันพระมหากษัตรย์ิให้แก่เดก็และเยาวชนของชาต	ิปลูกฝังค่านยิม 

อันดีงามท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน	 และเกิดการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย์จากเด็กไปสู่ผู้ปกครอง	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	สืบต่อไป	

  ๑.๑.๕ ด�าเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ผู้สูงอายุ โดยบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ผู้สูงอายุ	จ�านวน	๔๑,๗๓๙	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	๑๐๔.๓๕	จากเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐	 ราย	 และส่งเสรมิป้องกันเพ่ือลดการสญูเสยีฟัน	 โดยมชีมรม

ผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทั้งสิ้น	 ๓,๖๓๓	 ชมรม	 มีสมาชิกทั้งสิ้น	 ๑,๒๓๕,๘๑๖	 คน

และพัฒนารูปแบบการจดับรกิารทนัตกรรมป้องกนัในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	๑,๔๓๐	แห่ง

นอกจากนี	้ ได้ด�าเนนิโครงการ	“สาธารณสขุรวมใจ มอบโลกสดใส เทดิไท้องค์ราชนั”	 เพือ่แก้ปัญหา

ผู้ที่สายตาพิการจากต้อกระจก	 โดยตรวจคัดกรองและผ่าตัดเปล่ียนใส่เลนส์ตาเทียมให้ผู้ป่วยกลับมา

มองเห็นตามปกตใินพืน้ท่ีต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	รวม	๑๐๑,๕๙๘	ราย
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ผู้ป่วย

ผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจก

(Blinding Cataract)

ผู้ป่วยต้อกระจก

สายตาเลือนราง

(Non-Blinding Cataract)

รวม

ผูป่้วยในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนใต้	(นราธิวาส	

ปัตตานี	และยะลา)

๑,๕๓๙ ๑,๔๘๑ ๓,๐๒๐

ผู้ป่วยทั่วประเทศ ๔๔,๘๗๖ ๕๓,๗๐๒ ๙๘,๕๗๘

รวม ๔๖,๔๑๕ ๕๕,๑๘๓ ๑๐๑,๕๙๘

หน่วย : ราย

   ๑.๑.๖ จดัมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชพี เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๘	โดยจดักจิกรรมในพืน้ที	่จ�านวน	๕	ครัง้

ได้แก่	 จังหวัดชลบุรี	 อุดรธานี	 พิษณุโลก	 นครศรีธรรมราช	 และนครราชสีมา	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน	๒๐,๘๖๘	คน	(คดิเป็นร้อยละ	๑๐๔.๓๔	จากเป้าหมายทัง้ปี	๒๐,๐๐๐	คน)

  ๑.๑.๗ จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเทิดไท้

พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย	 โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมอืแรงงาน	เพือ่ขยายการให้บริการการทดสอบสู่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ	ทัง้นี	้มกีารจดัตัง้ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน	ในสถานประกอบกิจการแล้ว	จ�านวน	๗๒	แห่ง	(คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๕๑	จากเป้าหมายทัง้ปี	๗๗	แห่ง)

	 	 นอกจากนี	้ได้จดันทิรรศการพระราชกรณยีกจิด้านวฒันธรรม	พระอัจฉรยิภาพด้านดนตรี

และพระราชสมญัญา	 “อคัรศลิปิน”	 และจัดฉายภาพยนตร์พระราชประวตั	ิ พระราชกรณยีกจิ	 กจิกรรม

ส่งเสริมเผยแพร่เสน่ห์วัฒนธรรมวิถีไทย	 “ของดี	 ๙	 เสน่ห์วัฒนธรรมวิถีไทย”	 การแสดงทางวัฒนธรรม

เฉลมิพระเกยีรต	ิ และการสาธติงานช่างสบิหมู	่ จ�าหน่ายสนิค้าทางวฒันธรรมของดีบ้านฉนั	 การเผยแพร่

บทเพลงรกัชาติร่วมสมยั	ชุด	“รกั...พ่อ”	และการหาบคุคลในภาพ	(ภาพยนตร์ตามรอยพระราชกรณยีกจิ	

๓๖๕	วนันีใ้นอดีต)	จ�านวน	๙	คน

 ๑.๒ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  ๑.๒.๑ จดักจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สงิหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชือ่กจิกรรมว่า 

“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”	 ทกุหน่วยงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคได้พร้อมใจกนัจดักจิกรรม

เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ซึง่รฐับาลเป็นเจ้าภาพเมือ่วนัที	่ ๑๖	สงิหาคม

๒๕๕๘	 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชด�าเนิน	 พร้อมด้วย

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	 และทรงน�าขบวนพสกนกิรผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าวระหว่าง

ลานพระราชวงัดุสติกบักรมทหารราบที	่๑๑	รกัษาพระองค์	 ไป-กลบั	 รวมระยะทาง	๔๓	กโิลเมตร	ทัง้น้ี

ในการจดักจิกรรมดงักล่าวได้มีการบนัทกึสถติโิลก	(Guinness	Book	World	Records)	ซ่ึงได้รบัการบนัทกึสถติ ิ

มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมป่ันจกัรยานมากท่ีสดุในโลก	คอื	จ�านวน	๑๓๖,๔๑๑	คน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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   นอกจากนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

“Bike for Mom ปั่นเพ่ือแม่”	 ประกอบด้วย	 การจัดท�าหนังสือราชสดุดีพระมิ่งมาตาของแผ่นดิน

๘๓ พรรษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่	 หนังสือประมวลภาพกิจกรรม

ทัว่ประเทศ	 ภายใต้ชือ่หนงัสือบนัทกึความทรงจ�าในประวตัิศาสตร์ “Bike for Mom ปัน่เพือ่แม่”

ท่ัวแผ่นดนิ	หนงัสอืประมวลภาพกจิกรรมทัว่ประเทศ	 (ฉบบัประชาชน)	ชือ่	 ป่ันเพือ่แม่ทัว่แผ่นดนิ และ

การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม	“Bike for Mom ป่ันเพือ่แม่” ชงิโล่พระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกฎุราชกุมาร

  ๑.๒.๒ ทลูเกล้าฯ  ถวาย “เหรยีญทีร่ะลกึอคัราภริกัษศิลปิน 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕”	 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

ในโอกาสที่รัฐบาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา	 

“อัคราภิรักษศิลปิน”	 ซึ่งมีความหมายว่า	 “ศิลปินย่ิงใหญ่ผู้ปกปัก

รักษางานศิลปะ”

  ๑.๒.๓ การจัดงานรวมพลังเสริมสร้างความสามัคคีของพสกนิกรชาวไทย  

ซึ่งก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทย	 ประกอบด้วย	 พิธีทางศาสนาของผู้แทน	 

๕	 ศาสนาตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนา	 โดยในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ	 

๕	 ศาสนา	 ๕๐	 ชุมชน	 จัดรวมพลังสมานฉันท์	ณ	 ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร	และในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม 

ในศาสนสถานหรือสถานที่ที่ก�าหนด	 โดยมีเด็ก	 เยาวชน	 และ

ประชาชน	ร่วมแสดงพลังทางศาสนาจ�านวนมากกว่า	๔๐	ล้านคน

  ๑.๒.๔ จัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ โดยจดัการแสดงคอนเสร์ิต	

“Ballet	Masterpieces	with	Young	Thai	Master”	ณ	หอประชมุใหญ่ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
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๑.๓ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  ๑.๓.๑ จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต ์นพเคราะห ์และพิธีสืบดวงพระชาตา

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้จดัพธิมีอบผ้าไตรพระราชทาน

ให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	 และวัดในส่วนกลาง	 จ�านวน	 ๘๓	 แห่ง	 เพื่อน�าไปถวาย

พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา

เฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ	 โดยในส่วนกลางจัดงานที่วัดยานนาวา	 

เขตสาทร	 กรุงเทพมหานคร	 และส่วนภูมิภาคจัดงานโดยความร่วมมือ 

ของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	คณะสงฆ์	หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และ

ประชาคม	๗๖	จังหวัด	ด�าเนินการจังหวัดละ	๑	แห่ง	

  ๑.๓.๒ จัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา และพธีิบรรพชา

อปุสมบทเฉลมิพระเกยีรต	ิณ	วดัยานนาวา	กรงุเทพมหานคร	

  ๑.๓.๓ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร	 เรือ่ง	“พระราชกรณยีกจิประสทิธิศ์ลิป์” 

ระหว่างวนัที	่๒๒	กรกฎาคม-๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	ส�านกัหอสมดุแห่งชาต	ิ

กรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย

    ส่วนที่ ๑ น�าเสนอพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในพระอิริยาบถที่น่าประทับใจต่าง	 ๆ	

ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์	 พร้อมทั้งพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายร่วมกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	และพระเชษฐภคินี

    ส่วนที่ ๒	 น�าเสนอภาพพระราชกรณียกิจด้านศาสนา	 

ศิลปวัฒนธรรมด้วยพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระราชศรัทธา 

ในพระพุทธศาสนา	 ทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม 

อันเป็นมรดกของชาติ	 จึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนา	 

ศิลปวัฒนธรรมน้อยใหญ่มาโดยตลอด	

    ส ่วนที่  ๓	 การฉายสไลด ์ภาพพระราชประวัติและ 

ภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยากท่ีรวบรวมเก็บรักษาไว้	 มาจัดแสดง 

ให้ประชาชนทัว่ไปได้ชืน่ชมพระเกยีรตคิณุและร่วมแสดงความจงรกัภกัดี

ในโอกาสส�าคัญนี้
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  ๑.๓.๔ จัดคอนเสิร์ต “เฉลิมพระชนมพรรษา 

มหาวชิราลงกรณ”	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกฎุราชกุมาร	เมือ่วันที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	หอประชมุใหญ่	

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  ๑.๓.๕ จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“๖๓ พรรษา

มหาวชิราลงกรณ”	 และโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ประจ�าปี	๒๕๕๘	โดยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสากล	ISO	15189:2012	ครบ	๒๑	แห่ง	ตามเป้าหมาย

 ๑.๔ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  ๑.๔.๑ จดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในต่างประเทศ 

	 	 	 (๑)	 จดัการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย	ณ	กรงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	

โดยการแสดงมีท้ังแบบดั้งเดิม	 พื้นบ้าน	 และท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่	 เช่น	 ร�าถวายพระพร	 การแสดงโขน 

เรื่องรามเกียรติ์	ระบ�ามิตรไมตรีไทย-จีน	การแสดงจตุรภาค	มหกรรมกลอง	และการแสดงหุ่นหลวง

	 	 	 (๒)	 จัด	 “เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักรไทยแท้แท้”	 (Totally	 Thai)	 

ในโอกาสมหามงคลทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	 

และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑๖๐	 ปี	 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทยกับสหราชอาณาจักร	 และครบรอบ	 ๑๓๐	 ปี	 ที่คณะนักดนตรีไทยจัดการแสดง	 

ณ	รอยลั	อลัเบร์ิต	ฮอลล์	และการบรรเลงดนตรหีน้าพระทีน่ัง่สมเดจ็พระราชนินีาถวกิตอเรยี	ณ	พระราชวงั

ออสบอร์น	 อีกทั้งยังมีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย	ณ	 สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

แห่งอังกฤษ	(British	Academy	of	Film	and	Television	Arts:	BAFTA)	
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  ๑.๔.๒ จั ดนิ ท รรศการพิ เ ศษ เนื่ อ ง ในวั นอนุ รั กษ ์ ม รดก ไทย 

เรือ่ง	“พพิิธภัณฑสถาน	โบราณคด	ีและประวตัศิาสตร์	ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกมุาร”ี

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเปิดและพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทย

ณ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพระนคร	และนทิรรศการพเิศษเนือ่งในวนัอนรุกัษ์มรดกไทย	

เรือ่ง	“เทวสตร	ี:	คตพิทุธ	พราหมณ์	และความเช่ือในประเทศไทย”	โดยสมเดจ็พระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิด	ณ	พระทีน่ัง่อศิราวนิจิฉัย	 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพระนคร

  ๑.๔.๓ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุาร ีภายใต้หวัข้อ “พระผู้สร้างรอยยิม้”	โดยด�าเนนิการ	ดงันี้

	 	 	 	 (๑)	 จดันิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 

“พระผู้สร้างรอยยิ้ม”	 ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ประกอบด้วย	 

การจดัฉายภาพยนตร์แห่งพระมหากรณุาธคิณุ	“เปลีย่นความทกุข์ยาก

เป็นรอยยิม้”	และวดีทิศัน์พระฉายาลกัษณ์ตัง้แต่ทรงพระราชสมภพ 

จวบจนปัจจุบันที่สะท้อนถึงพระจริยวัตรที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม	 

การจดัแสดงพระฉายาลักษณ์ทีง่ดงามและหาชมได้ยากการจดัแสดง

พระปรชีาสามารถหลากหลายแขนง	เช่น	หนงัสือพระราชนพินธ์	และ

การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน	

	 (๒)	 จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุ ดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ใน โอกาสทรง เจริญ 

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “พระผู ้สร้างรอยยิ้ม”	 ซึ่งเป็นการจัดแสดงดนตร ี

เฉลมิพระเกยีรตฯิ	จ�านวน	๒	รอบ	โดยกราบบงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จพระราชด�าเนิน	 ทรงเป็นประธานเปิดงาน	 มีผู ้ร่วมงาน	 รวมทั้งสิ้น	 ๒,๐๐๐	 คน	 พร้อมทั้ง 

การน�าเพลงไทยเดิมที่ส�าคัญ	 จ�านวน	 ๖๐	 เพลง	 มาด�าเนินการเรียบเรียงใหม่ให้มีความเป็นสากล	 

พร้อมบันทึกเสียงและจัดท�าแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป

  ๑.๔.๔ ด�าเนนิโครงการจดัท�าบทเพลงเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี องค์ “วศิษิฏศลิปิน”	 โดยจดัท�าซดีบีทเพลงเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตัน 

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี องค์	 “วศิษิฏศลิปิน”	 เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร	ีเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	แผ่น 

ซึ่งเพลงที่จัดท�าประกอบด้วย	 เพลงพระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกมุารี	

คอื	เพลงพระราชาเป็นประมุขของประชาชน	ปิตเุรศมารดร	ส้มต�า	แดร๊กคูล่าผูน่้ารกั	พลบค�า่	เพญ็จันทร์	 

ต�านานลอยกระทง	 และเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

องค์	“วศิษิฏศิลปิน”	ซ่ึงได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนราชการ	เอกชน	และสถาบันการศกึษาต่าง	ๆ	แล้ว
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	 	 	 นอกจากนี	้ ได้คดัเลอืกครูผูส้มควรได้รบัรางวลัพระราชทาน	“รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้า

มหาจกัร	ี ครัง้ที	่ ๑”	 ของ	๑๐	ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	 และสาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต

รวมทัง้สิน้	 ๑๑	คน	 ในส่วนของประเทศไทย	 ได้แก่	นายเฉลมิพร	พงศ์ธรีะวรรณ	ครเูชีย่วชาญกลุม่สาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์	โรงเรยีนสรุาษฎร์พิทยา	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีเป็นผูท้ีมี่ความเชีย่วชาญด้านการออกแบบ

การเรียนรู้ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการคดิวเิคราะห์และเรยีนรูผ่้านการท�าโครงงานวทิยาศาสตร์	 ซึง่ผูเ้รยีน

จะตั้งค�าถามและหาค�าตอบหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากสิ่งที่อยู่ในชุมชนจนประสบผลส�าเร็จ	 ได้รับ

รางวลัในระดบันานาชาต	ิเช่น	การท�าไบโอพลาสตกิจากเกล็ดปลา	ผลงานทีท่�าให้นกัวทิยาศาสตร์	ทัว่โลกรูจ้กั

ประเทศไทย	จนมกีารน�าชือ่ของนกัเรยีนโรงเรยีนสรุาษฎร์พทิยา	จ�านวน	๓	คน	ไปตัง้ช่ือดาวเคราะห์น้อย

๓	 ดวงที่พบใหม่ในระบบสุริยะจักรวาล	 ท้ังน้ี	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธานพธิพีระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร	ีเมือ่วนัที	่๒	ตลุาคม	๒๕๕๘	

  ๑.๔.๕ ด�าเนนิงานตามพระราชด�าริในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

โดยด�าเนนิการในส่วนของการพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิ การพฒันาหอสมดุแห่งชาต	ิ การพฒันา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	การอนรุกัษ์และสบืสานนาฏศลิป์และดนตรไีทย	และดนตรพีืน้บ้าน	นอกจากนี้

ได้ด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ	เช่น

	 	 	 (๑)	 จดัโครงการรณรงค์ให้วคัซนีป้องกนัโรคคอตีบและหดั เฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	เพือ่เพิม่ระดับ

ภมูคุ้ิมกนัต่อโรคคอตบีในประชากรกลุม่อาย	ุ๒๐-๕๐	ปี	และเพ่ิมระดบัภูมคิุม้กนัต่อโรคหดัในเดก็อาย	ุ๒	ปี	

๖	 เดอืน	ถงึ	๗	 ปี	 โดยถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์การให้วคัซนีคอตบี-บาดทะยกั	 ในประชากรกลุม่อายุ	

๒๐-๕๐	ปี	และการให้วคัซีนหดั-หัดเยอรมนั	 ในเด็กอาย	ุ๒	 ปี	๖	 เดอืน	ถงึ	๗	 ปี	 ให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

ทกุระดบั	 และประชาสมัพนัธ์การรณรงค์ให้ประชาชนรบัทราบ	ทัง้นี	้ ได้ให้บรกิารฉดีวคัซีนรวมป้องกนั

โรคคอตบี-บาดทะยกั	(Diphtheria	Tetanus:	dT)	ในเขม็เดยีวกันทัว่ประเทศ	จ�านวน	๑๕,๑๕๗,๑๐๘	ราย

คดิเป็นร้อยละ	๖๘.๐๖	 จากกลุม่เป้าหมาย	 จ�านวน	๒๒,๒๖๘,๗๑๐	 ราย	 และให้บรกิารฉดีวคัซนี	MR

เขม็ท่ี	๒	 เพ่ือเร่งภมูคุ้ิมกนัต่อโรคหดัในเดก็อาย	ุ๒	 ปี	๖	 เดอืน	ถงึ	๗	 ปี	ทัว่ประเทศ	 โดยเร่ิมด�าเนนิการ

ตัง้แต่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา	มผีูไ้ด้รบัวคัซีนแล้วจ�านวน	๑,๕๑๔,๗๕๑	คน	จากเป้าหมาย	

๒,๓๖๙,๒๕๒	คน	คดิเป็นร้อยละ	๖๓.๙๓

	 	 	 (๒)	 จัดโครงการสขุอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีส้วมส�าหรับใช้งานตามมาตรฐาน	

รวมทั้งระบบสุขาภิบาลอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ที่แปรงฟัน	 อ่างล้างมือ	 โรงครัว	 โรงอาหาร	 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

จ�านวน	 ๘๑	 แห่ง	 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 ได้ส�ารวจและติดตั้งเคร่ืองกรองน�้า

พร้อมตูท้�าน�า้เยน็ให้แก่โรงเรยีนในถ่ินทรุกนัดารและโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม	จ�านวน	๑๖	แห่ง	

	 	 	 (๓)	 จัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ตามแนวพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี

เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

รวม	๑๗	แห่ง	
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	 	 	 (๔)	 จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

โดยขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานชุมชน/หมูบ้่านไอโอดนี	เพือ่วางรากฐานและสร้างพลังทีเ่ข้มแขง็ของประชาชน

ในการดแูลตนเองด้านการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีอย่างยัง่ยนื	บรูณาการผ่านการด�าเนินงาน

ทมีหมอครอบครวั	 ปัจจบัุนมชีมุชน/หมูบ้่านทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิรบัรอง	 “ชมุชน/หมูบ้่านไอโอดนี”	

๕๒,๑๗๑	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๖๗.๕	จากชมุชน/หมู่บ้านทัง้หมด	(๗๗,๒๘๕	แห่ง)

 ๑.๕ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์	โดยมโีครงการทีส่�าคัญ	ดงันี้

  ๑.๕.๑ ด�าเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รวมใจถวายของขวัญแด ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	 และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์	 ระหว่างปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐	 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ต่อเนื่องกัน	 ๓	 ปี	 โดยการตั้งปณิธานความดีจะเป็นประโยชน์ 

เเก่ตนเองและสังคมทางอ้อม	 สามารถสร้างพลังแผ่นดินในการ

ปฏิรูปประเทศต่อไป	 ทั้งนี้	 ได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออก 

ซึ่ งความกตัญญูกตเวทิตาต ่อพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว	 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศ์ทกุพระองค์	 

ภายใต้โครงการปณิธานความดี	 ปีมหามงคล	 โดยการตั้งปณิธาน

กระท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์เเก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง	

   ๑.๕.๒ เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณียกจิแก่ประชาชน	การด�าเนนิการ 

ทีส่�าคญั	เช่น	จดังาน	“เทดิไท้พระผูท้รงเป็นครแูห่งแผ่นดนิ”	จดังาน 

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา	“Melodies	of	 the	KING”	จัดแสดง 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จัดงาน	 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่ 

และครแูห่งแผ่นดนิ”	จดัโครงการเสรมิสร้างอดุมการณ์รกัชาต	ิศาสนา	 

และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ขอพระราชทานพระราชานญุาต 

จัดตั้ง	 “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”	 จัดโครงการศึกษารูปแบบ 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้และรูปแบบการผลิตสื่อการเรียนรู ้ 

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน	รวมทัง้นทิรรศการ	 

“พ่อ-Bapu:	Love	for	the	Nation”	งานนิทรรศการ	“Forward	into	the	5th	Century	of	Thailand- 

UK	Relations”
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๒. การเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรย์ิด้วยความจงรกัภักดแีละปกป้องรกัษา
พระบรมเดชานุภาพ	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

 ๒.๑ ด�าเนินงานเกี่ยวกับการกระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์	 โดยด�าเนินการติดตาม

และตรวจสอบผู้กระท�าความผิดที่เผยแพร่ข้อมูล	 รูปภาพ	 หรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต	์

สือ่ออนไลน์ต่าง	ๆ	ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	 โดยหากพบว่ามกีารกระท�าความผดิในลกัษณะดงักล่าว	จะด�าเนนิการ

ตามขัน้ตอนภายใต้พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	ทัง้นี	้ในช่วง

ระหว่างวนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๗-วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	ได้รบัแจ้งการกระท�าความผดิพร้อมส่งเรือ่ง

ให้ฝ่ายกฎหมายด�าเนนิการในเรือ่งเวบ็ไซต์หมิน่สถาบนัและเวบ็ไซต์ทีไ่ม่เหมาะสม	จ�านวน	๘,๘๕๘	URLs 

และมคี�าสัง่ศาลอาญา	(หมายเลขคดดี�า)	ให้ระงบัการท�าให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์	จ�านวน	๗,๗๗๓	URLs	
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 ๒.๒ ใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๒.๒.๑ ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์	 ข้อมลูช่วงระหว่าง

วนัท่ี	๑๒	กุมภาพนัธ์	๒๕๕๗-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	ตรวจพบจ�านวน	๒๒๔,๘๔๘	URLs	และด�าเนนิการชีแ้จง

ข้อเท็จจรงิต่อประเดน็ข่าวสารทีบิ่ดเบอืน/บ่อนท�าลายสถาบนัพระมหากษตัริย์	จ�านวน	๙๙๕,๕๗๒	ครัง้

  ๒.๒.๒ พฒันาระบบป้องกนัการล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ โดยจดัหาระบบ

การบรหิารจดัการและรกัษาความปลอดภัยคอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสิทธภิาพ	ตลอดจนพฒันาบคุลากร	ซ่ึงผลจาก

การด�าเนินการท�าให้ระบบป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์มีประสิทธิภาพ	ลดจ�านวน

ของข้อความหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์	 และประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษตัริย์

 ๒.๓ ก�าหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	

๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	 รบัทราบแนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบนัหลกัของชาตภิายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	เพือ่ใช้เป็นกรอบการด�าเนนิงานของภาครฐัให้เป็นไป

อย่างถกูต้อง	มปีระสทิธภิาพ	สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้น�าแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติฯ	 ไปขับเคล่ือนตามภารกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน	โดยมกีารจดัท�าแผนงาน/โครงการด�าเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	และจะด�าเนนิการ

ในปี	๒๕๕๙

๓. การเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตรย์ิ
และพระราชกรณียกิจเพือ่ประชาชน 

 ๓.๑ เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการน�าเสนอแนวคิดปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสหประชาชาติ	

ระดับผู้น�าเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลัง	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงและ

น�าเสนอแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการส�าคัญและแบบอย่างของการพัฒนา 

อย ่างยั่ งยืน	 รวมถึงในเวทีหารือเกี่ยวกับเป ้าหมายส�าหรับ 

การพฒันาหลงั	ค.ศ.	๒๐๑๕	(Post-2015	Development	Agenda)	 

ของสหประชาชาติ 	 และการ เผยแพร ่พระราชกรณียกิ จ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชนินีาถ	ในด้านการพฒันาคณุภาพชวิีตตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย

เดินทางไปบรรยายและให้ความรู้แก่ชุมชนไทยและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 

ของต่างประเทศในกลุม่ประเทศเป้าหมาย	เช่น	ราชอาณาจกัรเบลเยยีม	 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	และสมาพันธรัฐสวิส
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 ๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูง

อย่างยัง่ยนื โดยถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกร	จ�านวน	๑๒๒,๗๕๗	คน	รวมทัง้บรหิารจดัการอทุยานหลวง

ราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรูท้ีส่�าคญัในการเผยแพร่พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

เป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/

การเกษตรทีส่�าคญัของประเทศ	มปีระชาชนและผูส้นใจเข้าเยีย่มชม	จ�านวน	๗๗๗,๔๒๙	คน	มผู้ีได้อบรม

เข้าฐานการเรียนรู้	 จ�านวน	 ๑,๗๕๒	 คน	 นอกจากนี้	 ได้ให้การแนะน�าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการหลวง	 ๕๓	 แห่ง	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด

ในการพัฒนาธรุกจิสหกรณ์	 ๗	 แห่ง	 วงเงิน	๔.๖๐	 ล้านบาท	 ถ่ายทอดความรูแ้ละสนบัสนนุพนัธุส์ตัว์น�า้

ให้เกษตรกร	จ�านวน	๑,๘๒๘,๐๐๐	ตวั	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติพืช	๑,๕๐๐	ราย	รวมทัง้จดัท�าระบบ

อนรัุกษ์ดนิและน�า้เกษตรพืน้ทีส่งู	จ�านวน	๑๐,๗๙๑	ไร่	พฒันาศกัยภาพด้านปศสัุตว์	๑,๘๖๘	ราย	ตดิตามงาน

และถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานข้าว	๑,๔๓๔	 ราย	 อบรมการจดัท�าบญัชต้ีนกล้าและการรบัจ่ายในครวัเรอืน	

๗๑๔	ราย

 ๓.๓ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	 โดยจดัแสดงนทิรรศการ	

สร้างต้นแบบและฐานการเรียนรู	้ซ่ึงมีเกษตรกร	นกัเรียน	นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	เข้าชมพพิธิภณัฑ์

และเรียนรู	้ จ�านวน	๒๗๙,๙๐๘	คน	ขบัเคลือ่นเกษตรเศรษฐกจิพอเพียงโดยร่วมกบัเกษตรกร	หน่วยงาน	

องค์กร	ร้านค้า	จดัแสดงนวตักรรมเกษตร	สาธติ	จ�าหน่ายสนิค้า	ผลผลติด้านการเกษตร	และมผีูเ้ข้าร่วมงาน

จ�านวน	๙๐,๐๘๔	คน	 จดัหลกัสตูรถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 จ�านวน	๑,๙๕๘	คน	

และจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัเิกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงแก่นกัเรียน	นกัศึกษา	 และประชาชน

ทีม่าเรียนรู	้และเข้าชมพิพธิภณัฑ์	จ�านวน	๓๖,๖๖๙	คน

๔. การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิด�าเนนิการ	๒	ส่วน	ดงันี้

 ๔.๑ ส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔.๑.๑ ด�าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน	

และให้ค�าแนะน�าการใช้ปุย๋สนบัสนนุสารเร่ง	พด.	เพือ่ผลติและใช้น�า้หมกัชีวภาพ	จ�านวน	๖๙๒,๒๓๒	ราย

ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู ้ให้เเก่หมอดินอาสาเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	 ๘๒,๓๑๒	 ราย	

รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	 ๒,๔๐๐	 แห่ง	 สอนแนะอบรมให้ความรู ้

การจดัท�าบญัชต้ีนทนุอาชพี	จ�านวน	๒๐๐,๐๓๓	ราย	สร้างและพฒันาอาสาสมคัรเกษตรด้านบญัชี	จ�านวน	

๖,๖๑๓	ราย	คดัเลือกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๓๙๐	แห่ง	อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่กรรมการและฝ่ายจดัการ	จ�านวน	๓๙๐	แห่ง	จ�านวน	๗,๘๕๖	ราย	

จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างเครอืข่าย	 ๑๕๔	ครัง้	 ๓,๒๒๗	 ราย	 สนบัสนนุเงนิอดุหนนุให้สหกรณ์/

กลุม่เกษตรกร	๓๙๐	แห่ง	๗.๘๐	ล้านบาท	รวมทัง้จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่สร้างเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพยีง	

จ�านวน	๒,๓๘๔	ราย	อบรมและถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยดึปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงแก่เกษตรกร	๑๕,๔๒๐	ราย	ฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศนูย์เรยีนรู	้๓,๓๕๗	ราย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

7170 นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑

  ๔.๑.๒ เร่งขยายผลตามโครงการพระราชด�าริ	 โดยการส่งเสริมการน�าแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบตั	ิ(มอก.	๙๙๙๙)	เพือ่น้อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

มาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย	 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้ประกาศ

ก�าหนดมาตรฐาน	 มอก.	 ๙๙๙๙	 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ภาคอตุสาหกรรม	รวมทัง้องค์กรในห่วงโซ่อปุทาน	มคีวามเข้าใจและน�าไปประยกุต์ให้เป็นแนวทางเดยีวกนั	

โดยการส่งเสริมให้น�ามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งบูรณาการการท�างานกับเครือข่ายให้เกิดประสิทธิผล

โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	 ได้แก่	 การจดัสมัมนาผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	 โดยมผีูเ้ข้าร่วมรวมทัง้สิน้	

๑,๐๖๕	 ราย	 และพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมเพือ่การพฒันาองค์กรเข้าสูม่าตรฐาน

เศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรมสูภ่าคปฏิบตัิ	

  ๔.๑.๓ ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม	เพือ่ให้ภาคอตุสาหกรรมสามารถลดต้นทนุการผลติลงได้

อย่างยั่งยืน	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง	 อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

พร้อมก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างมัน่คงต่อไป	

  ๔.๑.๔ ปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การปลูกฝังให้เด็ก	

เยาวชน	 และประชาชน	 มีคุณลักษณะ	 “อยู่อย่างพอเพียง” จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศกึษา	โดยบรรจุปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงไว้ในหลักสตูร

การเรยีนการสอนทุกระดบั	และฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่ผูบ้รหิาร	คร	ูศกึษานเิทศก์	มคีวามรูค้วามเข้าใจ

สามารถถ่ายทอดไปสูน่กัเรยีน	น�าไปสูก่ารปฏบิตั	ิพร้อมทัง้มกีารประเมนิตามเกณฑ์คณุภาพสถานศกึษา

แบบอย่างการจดักิจกรรมการเรยีนรู	้และบรหิารจดัการตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	หรอืสถานศึกษาพอเพยีง	

จ�านวน	๑๔,๘๕๒	แห่ง	

 ๔.๒ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๔.๒.๑ รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๗๑	โครงการ	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐	บาท	

ดงันี้

	 	 	 (๑) โครงการที่ได้รับการจัดสรรแบ่งตามภาค

ภาค จ�านวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

ภาคกลาง ๓๑ ๔๗๑,๗๘๒,๘๕๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๕ ๕๒๐,๘๓๖,๖๕๐

ภาคเหนือ ๗๐ ๗๘๒,๙๙๐,๐๗๔

ภาคใต้ ๒๐ ๒๘๒,๓๘๑,๙๑๙

อื่น	ๆ ๕ ๔๔๔,๘๔๑,๘๖๕

รวม ๑๗๑ ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐

ท่ีมา	:	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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ทีม่า	:	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

  ๔.๒.๒ ขยายผลการด�าเนนิการของศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 (๑)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ได้น�าผลส�าเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์	

จ�านวน	๔๓	หมู่บ้าน	๑๒,๔๐๓	ครัวเรือน	โดยแบ่งการขยายผลในด้านการสาธิตพัฒนาอาชีพการเกษตร	

การสริมสร้างความรูก้ารส่งเสรมิและพฒันากลุม่อาชีพ	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมและ

คณุภาพชวีติการด�าเนนิงานพฒันาอย่างต่อเนือ่งส่งผลให้เกษตรกรน�าไปปฏิบตัจินเกดิผลส�าเรจ็ในอาชพี	

และสามารถคัดเลือกเพื่อน�ามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อท�าหน้าที่เป็นเครือข่ายการขยายผลจ�านวน	 

๑๒	แห่ง	และมกีารจดัตัง้กลุม่อาชพี	จ�านวน	๓๓	กลุม่	ด้วยผลส�าเรจ็จากการพฒันาอาชีพส่งผลให้เกษตรกร

ในพื้นที่รอบศูนย์มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 สร้างรายได้เฉลี่ย

ประมาณ	๖๐,๐๐๐	บาท	ต่อคนต่อปี	นอกจากนั้น	ได้ขยายผล

ความส�าเร็จสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต�ารวจตะเวนชายแดน

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วรวม	 ๑๔	 โรง	 

ซึ่งนอกจากสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การท�าการเกษตรแล้ว 

ยงัช่วยให้โรงเรยีนมวีตัถดุบิในการประกอบอาหารกลางวนัให้แก่ 

เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

ต่าง	ๆ 	จ�านวนทัง้สิน้	๑,๗๑๒	รายและมผีูเ้ข้าเยีย่มชมศนูย์	จ�านวน

ทั้งสิ้น	๑๑๓,๗๓๔	คน

ภาค จ�านวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

ด้านการเกษตร ๑ ๓,๕๘๔,๕๐๐

ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ๖๘ ๑,๒๙๔,๔๘๐,๕๐๑

ด้านสิ่งแวดล้อม ๕๔ ๑๔๔,๒๕๖,๙๘๒

ด้านส่งเสริมอาชีพ ๗ ๓๑๗,๕๗๕,๔๕๕

ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๒ ๗๓,๖๑๖,๕๐๐

อื่น	ๆ ๓๙ ๖๖๙,๓๑๙,๔๒๒

รวม ๑๗๑ ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐

	 	 	 (๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

7372 นโยบายข้อ ๑ นโยบายข้อ ๑

	 	 	 (๒)		ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	 เกษตรกร 

และผู้สนใจที่ได้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่าง	 ๆ	

เช่น	 การเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล	 

การเลี้ยงชันโรงเพือ่การผสมเกสร	 การเลีย้งไก่ไข่	 และการผลติไม้ผล 

เศรษฐกจิปลอดสารพษิ	รวม	๑,๒๓๐	คน	และผู้เข้าเยี่ยมชมมีจ�านวน	 

๘๘๔,๗๔๓	คน	นอกจากนี	้สามารถอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมทั้งทรัพยากรป่าไม้กว่า	 ๑๑,๐๐๐	 ไร่	 ป่าชายเลน	

๑,๓๐๐	ไร่	รวมทัง้จัดตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	จ�านวน	๔	แห่ง	 

ได้แก่	การผลิตผกัและผลไม้ปลอดภยั	การผลติเห็ดเศรษฐกจิครบวงจร	 

การผลิตข้าวพนัธุด์คีรบวงจร	และการเลีย้งกุง้ด้วยระบบชลประทาน

น�า้เคม็	ซึง่เป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ทีป่ระชาชนผู้สนใจสามารถศกึษา

เยี่ยมชม	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป

	 	 	 (๓)		ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าร ิอ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ	ีได้ขยายผลและถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่	 เกษตรผสมผสาน	 การผลิตปุ๋ยหมัก	

การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	โดยมีเกษตรกรที่น�าความรู้ไปปรับใช้

ในแปลงของตนเองจนประสบความส�าเร็จ	 สามารถเป็นเกษตรกร

ตวัอย่างได้	จ�านวน	๒	ราย	รวมเป็นเกษตรกรตวัอย่างของศนูย์	ทัง้หมด	

๘๓	 ราย	 ฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเพาะเห็ด 

ในโรงเรียน	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การผลิต 

และใช้ประโยชน์จากถ่านชวีภาพ	(Biochar)	การเลีย้งไก่เขียวห้วยทราย	 

การเลีย้งแพะห้วยทราย	 การเลี้ยงโค	 การเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์	

สนบัสนุนพนัธุพ์ชื	พนัธุสั์ตว์	ให้แก่เกษตรกร	ประชาชนทัว่ไป	โรงเรยีน	

และหน่วยงานราชการ	เช่น	ก้อนเชื้อเห็ด	พันธุ์ปลาพันธุ์ไก่พื้นเมือง	

สนับสนุนปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน	ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	ส่งเสริม

การอนุรักษ์ดินและน�้าตามแนวพระราชด�าริ	 โดยผลิตกล้าหญ้าแฝก

เพือ่แจกจ่าย	๓๕๐,๐๐๐	กล้า	และใช้ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	

จ�านวน	๑๕๐,๐๐๐	กล้า	ทั้งนี้	การด�าเนินงานของศูนย์มีประชาชน

ในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง	 จ�านวน	 ๒๙	 หมู่บ้าน	

๔,๗๑๙	ครัวเรือน
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	 	 	 (๔)	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร ได้บริหารจัดการน�้าในอ่างเก็บน�้าที่อยู ่รอบศูนย์	 รวม	 ๑๕	 อ่าง	 ความจุรวม	

๑๙,๐๗๘	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 พื้นที่รับประโยชน์รวม	 ๓๑,๘๔๐	 ไร่	 

ดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้รอบศูนย์	 พื้นท่ี	 ๑๑,๐๐๐	 ไร่	 โดยการป้องกัน 

ไฟป่าและป้องกันการตดัไม้	เป็นตวัอย่างแห่งความส�าเรจ็ในด้านการเกษตร 

บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีองค์ความรู้ที่โดดเด่น	 

๑๙	 เรื่อง	 และจะเพิ่มเป็น	 ๒๕	 เรื่องในอนาคต	 ซึ่งในแต่ละปีจะมี 

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรูต่้าง	ๆ 	ประมาณปีละ	๒,๕๐๐	คน	นอกจากนี	้ 

ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานส�าหรับผู้ท่ีสนใจท่ัวไป	 โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม 

ประมาณปีละ	๗๐,๐๐๐	คน

	 	 	 (๕)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	 ได้ขยายผลให้เเก่ราษฎรที่มีความสนใจ	 จ�านวน	 ๘,๓๒๔	 ราย	 

ผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 

ของศนูย์สู่พื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์	จ�านวน	๔๓๐	ราย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	๕๙๓	 ราย	 โครงการฝึกอบรมขยายผลส�าเร็จและการจัดการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ	 จ�านวน	 ๖,๗๙๙	 ราย	 โครงการพัฒนาและ 

ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	จ�านวน	๓๐	ราย	โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	จ�านวน	๖๑	ราย	โครงการหมูบ้่านศนูย์ศกึษา	สร้างคน	สร้างป่า	สร้างชวีติ	จ�านวน	๔๑๑	ราย

	 	 	 (๖)	 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จงัหวดันราธิวาส ได้ศกึษาการเปลีย่นแปลงระบบนเิวศวิทยาของพชืและสตัว์น�า้ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีม่ี

การปรบัสภาพพืน้ทีเ่พือ่ปลกูไม้ป่าพร	ุส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ทีจ่ะท�าให้คุณภาพชวีติ

ของราษฎรในพื้นที่ดียิ่งขึ้น	ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา

อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	มีจ�านวน	๑๐	โครงการ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๓๗๘	คน	 

โรงเรียน	๒๘	 แห่ง	 สร้างจิตส�านึกแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนในพื้นที่ต�าบลสุคิริน	 

อ�าเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	เนื้อที่จ�านวน	๔,๗๐๐	ไร่	และต�าบลภูเขาทอง	 

อ�าเภอสคุรินิ	จงัหวดันราธวิาส	เนือ้ที	่๓๒๗	ไร่	โดยด�าเนนิการจดัอบรมราษฎร	 

หลักสูตรการสร ้างจิตส�านึกในการอยู ่ ร ่ วมกับป ่าความรู ้ เ ก่ียวกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรป่า	 จ�านวน	 

๑๐๐	คน	และได้ด�าเนนิการเพาะช�ากล้าไม้	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	จ�านวน	

๑๐,๐๐๐	กล้า	จ�านวน	๗	ชนิด	 เช่น	กฤษณา	ปลาไหลเผือก	ตะเคียนทอง	 

จ�าปุหริง	ลังแข	ส้มแขก	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	กล้า

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ 

เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยจัดโครงการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิห้แก่นกัเรยีน	นกัศึกษา	เกษตรกร	และประชาชนทัว่ไป	 

โครงการ	 “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชด�าริ”	 จัดโครงการ	 “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

และสถาบันพระมหากษัตริย์”	
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  ๔.๒.๔ ฝ ึกอบรมฝ ี มือแรงงานตามโครงการอันเนื่ องมาจาก 

พระราชด�าริ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานมีความรู ้	 ความเข้าใจในปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงและทกัษะฝีมอืในสาขาอาชีพต่าง	ๆ 	ทีป่ระยกุต์กบัภูมิปัญญาท้องถิน่ 

หรือตามความต้องการของแรงงาน	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 ๓,๕๗๗	 คน	

(คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑๙.๒๓	 จากเป้าหมายทั้งปี	 ๓,๐๐๐	 คน)	 รวมทั้งการฝึกอบรม 

คนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 จ�านวน	 

๓๕	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๗๕	 จากเป้าหมายทั้งปี	 ๒๐	 คน)	 นอกจากนี้	 ยังได ้

มกีารฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ	ได้แก่	ทหารก่อนปลดประจ�าการผู้ผ่านการบ�าบดั 

ยาเสพติด	ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 เยาวชน 

ในสถานพินิจ	 และชนกลุ่มน้อย	 ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 มีทักษะฝีมือแรงงาน	

และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวชิาชพี	สามารถพึง่พาตนเองได้	 

และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เป็นก�าลังแรงงานตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและเป็นกลไกด้านก�าลงัแรงงานทีร่องรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๙,๔๒๕	คน	(คิดเป็นร้อยละ	๒๓๕.๖๓	จากเป้าหมาย

ทั้งปี	๔,๐๐๐	คน)

  ๔.๒.๕ สอนแนะการท�าบัญชีรับจ่าย บัญชีต้นกล้า บัญชีต้นทุนอาชีพ

ให้แก่เกษตรกร	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 ในพื้นที่

ตามโครงการพระราชด�าริ	จ�านวน	๔๑,๖๘๘	ราย	อบรมเกษตรกรและพัฒนาอาชีพ	

๑,๔๕๓	 ราย	 ส�ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน	 จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 และ 

ส่งเสรมิการปรบัปรงุบ�ารงุดนิด้วยปัจจยัการผลิตของกรมพฒันาทีด่นิ	๑๔๓,๒๒๖	ไร่	 

จัดท�าแปลงทดสอบ	 ๒,๕๐๐	 ไร่	 ๑๕,๑๘๕	 ราย	 จัดต้ังศูนย์ต้นแบบ	 ๕๔	 ศูนย	์ 

มกีารรวมกลุม่เกษตรกร	๒,๔๘๖	ราย	ให้บริการคลนิกิเกษตรเคลือ่นท่ี	๘๓,๖๐๑	ราย

  ๔.๒.๖ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  

โดยฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสรมิการผลิตเส้นไหมพนัธุไ์หมไทยพ้ืนบ้าน	 

จ�านวน	 ๓๐๐	 ราย	 ฝึกอบรมส่งเสริมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ	 

จ�านวน	๑๘๐	 ราย	 ฝึกอบรมการผลิตผ้าไหมลายโบราณหรือผ้าขาวม้าไหมลายขิด	

จ�านวน	๑๘๐	ราย

  ๔.๒.๗ จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน” สืบสานต�านานผ้าไหมไทย  

ครัง้ที ่๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกียรตแิละสนองพระราชปณธิาน 

ในการสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู ่กับปวงชนชาวไทย	 

และเพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่เลื่องลือสู่สากล	
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การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

“...รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน...เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้...

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย...

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ...”
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	 ๒.๑	 ในระยะเร่งด่วน	รฐับาลให้ความส�าคญัต่อการเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมการเมอืง

และความมัน่คงอาเซยีนในกจิการ	๕	 ด้าน	 ได้แก่	 การบรหิารจดัการชายแดน	การสร้างความม่ันคง

ทางทะเล	 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน

และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน	 โดยเน้นความร่วมมือ

เพื่อป้องกัน	 แก้ไขข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคี

และพหุภาคี	 ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหาร

จดัการพืน้ทีช่ายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล	รองรบัการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษตามแนวชายแดน	

โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยั	 ก�าหนดให้ปัญหายาเสพตดิ	 การค้าอาวุธ	 การค้ามนษุย์	

การกระท�าอนัเป็นโจรสลดั	 การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาต	ิ เป็นปัญหาเฉพาะหน้า 

ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด	 และจัดการปัญหาอื่น	 ๆ 

ทีเ่ชือ่มโยงต่อเนือ่งให้เบด็เสรจ็	เช่น	ปัญหาสถานะและสทิธิของบคุคล	การปรบัปรงุระบบการเข้าเมอืง 

การจัดระเบยีบแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น

	 ๒.๒	 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยน�ายุทธศาสตร์

เข้าใจ	 เข้าถึง	 และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี	 ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข

กับผู ้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ	 สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง

กบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นพหสุงัคม	ขจดัการฉวยโอกาสก่อความรนุแรงแทรกซ้อน

เพ่ือซ�า้เตมิปัญหาไม่ว่าจากผูม้อีทิธพิลในท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมือง	ทัง้จะเพิม่ระดบัปฏิสัมพนัธ์

กบัต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศทีอ่าจช่วยคลีค่ลายปัญหาได้

นโยบายข้อ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

79นโยบายข้อ ๒

	 ๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย

มคีวามพร้อมในการรกัษาอธปิไตย	 และผลประโยชน์ของชาต	ิ ปลอดพ้นจากการคุกคามทกุรปูแบบ	

ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	 สามารถ

บรูณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชนในอตุสาหกรรมป้องกันประเทศได้	 พร้อมทัง้

น�าศกัยภาพของกองทพัในยามปกติมาสนบัสนนุการพฒันาประเทศ	 การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

การรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิและการรกัษาความมัน่คงภายในโดยมุง่ระดมสรรพก�าลังจากทกุภาคส่วน

ทัง้ในระดบัชุมชน	ท้องถ่ิน	ภมูภิาค	และนานาชาต	ิโดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก	ให้สามารถ

ด�าเนินงานร่วมกันเป็นเครอืข่ายได้	

	 ๒.๔	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว ่า	 นโยบาย

การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส�าคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการ

แผ่นดิน	 ไม่ว่าในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 หรือสังคม	 โดยจะน�ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	 การคุ้มครองดูแลคนไทย

และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน	การแลกเปลีย่นทางการศึกษา	วฒันธรรม	การค้า	การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์	และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล	เป็นต้น
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	 รัฐบาลตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศเพือ่เสรมิสร้าง

ความมัน่คงภายในประเทศและความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศโดยให้ความส�าคัญในการด�าเนนิการ	

ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 ๑.๑ ด�าเนินงานในภาพรวมด้านความมั่นคง

  ๑.๑.๑ ปฏิรูประบบงานความม่ันคง 	 โดยปรับปรุ งกฎหมาย 

ว่าด้วยสภาความม่ันคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้งในเรื่อง 

องค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีข่องสภาความมัน่คงแห่งชาตแิละส�านกังานสภาความมัน่คง 

แห่งชาติให้สามารถปฏบิตัภิารกิจในการประเมนิสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง	การแจ้งเตอืน 

และประเมินภัยคุกคามในอนาคต	 การจัดท�าและบริหารนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้ไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้ง 

เพ่ือให้การด�าเนนิงานด้านความมัน่คงสอดคล้องกบับรบิทของสถานการณ์ด้านความมัน่คงทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งขณะนี้

อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	ทัง้นี	้สาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญัติ

ดังกล่าวเป็นการก�าหนดองค์ประกอบของสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ก�าหนดคุณสมบัติ 

ลักษณะต้องห้ามวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 และการพ้นจากต�าแหน่งของสมาชิกผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

รวมทั้งการก�าหนดลักษณะของการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 

ของสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ชัดเจนขึ้น	 และการก�าหนดกลไกให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติได้จริง

  ๑.๑.๒ ก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	ซึ่งครอบคลุม

นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติและนโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป

โดยในการขับเคล่ือนนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินี้ได้มอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง

และจดัประชมุชีแ้จงนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔)	ในทกุภาค	เพือ่ชีแ้จงท�าความเข้าใจ

ความส�าคัญของนโยบายความม่ันคงแห่งชาติและแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ไปสู่การปฏบิตั	ิ นอกจากนี	้ ยงัได้วเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ

ให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔	ภายใต้นโยบายความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่เป็นกรอบการท�างานด้านการข่าวของประชาคม

ข่าวกรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติ	ทั้งมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน	

 ๑.๒ บริหารจัดการชายแดน 

	 	 ก�าหนดแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) เพื่อเป็น

กรอบแนวทางการด�าเนินงานของประชาคมความม่ันคงแต่ละหน่วยงานและสร้างช่องทางการท�างาน

ในภาวะวิกฤตเพ่ือรองรับภัยความม่ันคงท่ีจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีชายแดนภายหลังการเข้าร่วม
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ในประชาคมอาเซียน	 และให้การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน

ท้ังน้ี	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 มีแนวทางด�าเนินงานประกอบด้วย	 (๑)	 จัดระบบ

ป้องกันพื้นที่ชายแดน	(๒)	พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง	(๓)	จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

การสัญจรข้ามแดนของคน	สินค้า	และยานพาหนะ	(๔)	พัฒนาระบบสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกัน

และควบคุมการลักลอบเข้าเมือง	 และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 (๕)	 ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ 

ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน	 (๖)	 พัฒนา 

ระบบการข่าว	 (๗)	 สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน	 และ	 (๘)	 จัดเฝ้าตรวจ 

พื้นท่ีชายฝั ่งทะเล	 โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เห็นชอบในหลักการ 

ของแผนบริหารจัดการชายแดนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๘

 ๑.๓ สร้างความมั่นคงทางทะเล จัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๔ มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดการบูรณาการการท�างานด้านทะเลของประเทศในทุกภาคส่วน	 เพื่อสร้าง 

ให้เกิดความมั่นคง	 ความมั่งคั่ง	 และความยั่งยืน	 ตลอดจนท�าให้ทะเลเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยสามารถ 

แสวงหาและรักษาผลประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพและเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประเทศ	 แผนดังกล่าวได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย	 (๑)	 การพัฒนาศักยภาพความม่ันคง 

ของชาติทางทะเล	 (๒)	 การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล	 (๓)	 การสร้างความสงบเรียบร้อยและ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล	 (๔)	 การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 

(๕)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์	 องค ์ความรู ้ 	 และความตระหนักรู ้ความส�าคัญของทะเล 

และ	 (๖)	 การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ	 ทั้งน้ี	 ในการด�าเนินการ 

ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติสถาบันกิจการทางทะเล 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	ก่อนเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	รวมทัง้พจิารณาปรบัปรงุและแก้ไขกฎหมาย 

ท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบหลังจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 

ค.ศ.	๑๙๘๒	(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea:	UNCLOS)

 ๑.๔ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

  ๑.๔.๑ ท�าลายงาช้างของกลางตามความในอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึง่ชนดิพนัธุข์องสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ ์(The Convention on Inter-

national Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

จ�านวน	๒,๑๕๕.๑๗	กโิลกรมั	การท�าลายงาช้างของกลางดังกล่าวเป็นการด�าเนินการ

ตามหลักสากลและบทบัญญัติตามความในอนสัุญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซ่ึงชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 รายละเอียดเนื้อหาปรากฏ

อยู่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๖

 ๑.๔.๒ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

โดยด�าเนนิการที่ส�าคัญใน	๓	ลักษณะ	ดังนี้

	 	 (๑)	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ซึ่งให้ความส�าคัญเเก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ
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ทั้งด้านกฎหมาย	 ข่าวกรอง	 ศักยภาพบุคลากรและองค์กร	 การเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐ 

โดยเฉพาะภาคประชาชนและการเสรมิสร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	 ในการด�าเนนิการในระยะต่อไป 

จะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

และสารสนเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ต่อไป	 นอกจากนี้	 ได้จัดท�าร่างยุทธศาสตร ์

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย พ.ศ. ....	 โดยมีกรอบแนวคิดที่เน้นการป้องกัน 

(Prevention)	การตอบโต้	(Response)	และการเตรยีมพร้อม	(Preparedness)	เพือ่รับมอืกบัปัญหาลทัธิ

หรือความเชือ่ในการนยิมความรนุแรงอย่างสดุโต่ง	การแสวงหามาตรการควบคุมและบรหิารจัดการ	อาวุธ	

สิ่งของ	 วัสดุ	 ชายแดน	 พรมแดน	 และการรักษาความปลอดภัย	 ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เเก่

ประชาชน	เพื่อให้ตื่นตัวกับปัญหาภัยด้านการก่อการร้าย	

	 	 	 (๒)	 ด�าเนินมาตรการท่ีส�าคัญเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เพ่ือให้การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยการจัดท�า 

และเชื่อมโยงฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายเพ่ือบูรณาการ 

ฐานข้อมูล	 ซึ่งการจัดท�าฐานข้อมูลความม่ันคงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เน่ืองจาก 

การมีฐานข้อมูลเฉพาะในด้านนี้จะช่วยให้ภาพรวมของการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 	 (๓)	 ร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

และอาชญากรรมข้ามชาติ	 โดยได้จัดตั้งคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง 

และจัดท�าบันทึกความเข้าใจด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 	 (๓.๑) จัดตั้งคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง

กบัประเทศต่าง ๆ 	กบั	๔	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรฐัอนิเดยี	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	สาธารณรฐั

อิสลามปากีสถาน	 และสหพันธรัฐรัสเซีย	 รวมทั้งมีการหารือด้านความม่ันคง	 (Security	 Dialogue)

กับรัฐอิสราเอล	 มีการจัดตั้งคณะท�างานร่วมในกรอบพหุภาคี	 ๑	 คณะ	 คือ	 คณะท�างานร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ภายใต้กรอบความริเริ่ม

แห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ	 (Bay	 of	 Bengal	

Initiative	for	Multi-Sectoral	Technical	and	Economic	Cooperation:	BIMSTEC)

	 	 	 	 (๓.๒) จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบบันทึก

ความเข้าใจได้จัดท�าและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความมั่นคงกับ	๓	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถาน	สหพันธรัฐรัสเซีย	เเละสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ๑.๕ เสรมิสร้างความมัน่คงของชาต ิเพือ่มุ่งให้ก่อเกดิความเชือ่ใจในอาเซยีนและประชาคมโลก 

ประเทศไทยในฐานะท่ีมีบทบาทร ่วมก ่อตั้งอาเซียนมีแนวทางในการสนับสนุนและผลักดัน 

ให้มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนและการเตรียมความพร้อม 

ภายในประเทศในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจเกิดข้ึน 

โดยได ้ เสนอแนะให ้ก� าหนดยุทธศาสตร ์ต ่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์	 สามารถเตรียมตัวและมีความพร้อม 
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ในการผลักดันผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทยในอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	การด�าเนิน 

ยทุธศาสตร์ในภาพรวม	มุง่เน้นประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ก�าหนดบทบาทและท่าทไีทยทีเ่ก้ือหนนุ 

ต่อการสร้างเอกภาพของอาเซยีนและสร้างดุลยภาพทางอ�านาจกบัประเทศมหาอ�านาจ	การสร้างความพร้อม 

ภายในประเทศและการสร้างความร่วมมือที่ดีของสมาชิกอาเซียน	 เพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยง 

ในอนาคต	รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้	และทัศนคติที่เหมาะสมของประชาชนต่ออาเซียน

 ๑.๖ จัดการปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง	 ในส่วนของ

การแก้ปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง	 ได้จบักุมผู้หลบหนเีข้าเมือง	 จ�านวน	๖,๐๓๔	ครัง้	 มีผู้กระท�าความผิด 

จ�านวน	๓๕,๑๒๐	คน	แยกเป็นชาวกมัพชูา	๒๖,๔๐๖	คน	ชาวเมยีนมา	๘,๔๖๒	คน	ชาวเกาหลเีหนอื	๓๐	คน 

และชาวลาว	๒๒๒	คน	(๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗-๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘)

	 	 ในส่วนของการจดัการปัญหาการค้ามนษุย์	แรงงานต่างด้าว	มรีายละเอยีดเนือ้หาปรากฏ

อยู่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๓

 ๑.๗ แก้ไขปัญหายาเสพติด รายละเอยีดเนือ้หาปรากฏอยูใ่นส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ทีส่�าคญัของประเทศ	ข้อ	๑๐

๒. การเร่งแก้ ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 รายละเอียดเนื้อหาปรากฏอยู่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๑๑

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกัน
ประเทศให้ทันสมัย ๔	ประเด็น	ดังนี้

 ๓.๑ ด�าเนนิการด้านการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิก�าหนดยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ

(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑)	เพือ่ให้คนในชาตมิภูีมคุ้ิมกนั	มส่ีวนร่วม	และผนกึก�าลงัทกุภาคส่วน	ในการป้องกนั

(Prevention)	 การเตรียมพร้อม	 (Preparedness)	 การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ	 (Response)

และการฟ้ืนฟ	ู(Recovery)	ภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็	(Comprehensive	Management)

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทนัท่วงท	ี โดยมสีาระส�าคญัของประเดน็ยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ

ประกอบด้วย	 (๑)	 การเตรยีมพร้อมของทกุภาคส่วนให้พร้อมเผชญิกับภาวะไม่ปกติ	 (๒)	 การเสรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน	 ชุมชน	 และสังคม	 (๓)	 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

(๔)	การผนกึก�าลงัและบรูณาการแผนในทกุระดบั	และ	(๕)	การบรหิารจดัการทีม่เีอกภาพและประสิทธภิาพ	

โดยมกีลไกการขบัเคลือ่นทีส่�าคญั	คอื	 คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ

และคณะกรรมการเตรียมพร้อม	

 ๓.๒ พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม

ความม่ันคงของชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 เพื่อให้คนและชุมชนมีจิตส�านึกด้านความมั่นคง

และมีภูมิคุ ้มกันอย ่างยั่ งยืน	 ผนึกก�าลังจัดระบบป ้องกันชายแดนให ้สนับสนุนการพัฒนา

เพื่อเสริมความม่ันคง	 น�าวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาชุมชน	 การจัดการโดยสันติวิธี	 สนับสนุนงาน 

ด้านความมัน่คง	พฒันาระบบฐานข้อมลูและองค์ความรูด้้านความมัน่คง	เสรมิสร้างและพฒันาความร่วมมอื
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ด้านความมัน่คงกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และการบรหิารจดัการมเีอกภาพและประสทิธภิาพ	โดยมสีาระส�าคญั

ประกอบด้วย	(๑)	ยุทธศาสตร์ผนึกก�าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน	ชุมชน	และพื้นที่

เป้าหมายอย่างยัง่ยนื	(๒)	ยทุธศาสตร์การจดัระบบป้องกนัเพือ่จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายแดน	(๓)	ยทุธศาสตร์

เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และการจัดการโดยสันติวิธี	 (๔)	ยุทธศาสตร์

พัฒนาฐานข้อมลูและองค์ความรู้ด้านความมัน่คง	(๕)	ยทุธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คง

กบัประเทศเพ่ือนบ้าน	และ	(๖)	ยุทธศาสตร์บรหิารจัดการอย่างมเีอกภาพและประสทิธภิาพ

 ๓.๓ บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ก�าหนดให้ส่วนราชการพิจารณาการจัดท�า

ฐานข้อมูลภาครัฐ	 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท�าฐานข้อมูลด้านความม่ันคงและฐานข้อมูลอัตลักษณ์

บุคคลที่สามารถบูรณาการการด�าเนินการอย่างมีเอกภาพ	 โดยมีคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล

ด้านความมั่นคง	 เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้ครอบคลุมกับสภาวการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	

 ๓.๔ จดัตัง้ระบบฐานข้อมลูอตัลกัษณ์บคุคล (Biometric)	บรูณาการข้อมลูอตัลกัษณ์บคุคล	

(Biometric	Identity	Management)	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ	และด�าเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของประเทศ	

โดยได้แก้ไขข้อจ�ากัดทางกฎหมายต่าง	ๆ

๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 

 ๔.๑ ด้านการเมืองและความมั่นคง รัฐบาลได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มาอย่างต่อเนื่องท้ังความสัมพันธ์ในระดับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน	 ระดับภูมิภาค	 และระดับ 

ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งมุ ่งผลักดันความร่วมมือด้านความม่ันคงและแสวงหาความร่วมมือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นท่ีระหว่างกันการด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

และมาตรฐานสากล	 ตลอดจนผลักดันบทบาทและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ	

โดยด�าเนินการ	ดังนี้

  ๔.๑.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอาเซียน 

	 	 	 (๑)	 รัฐบาลได้ผลักดันและด�าเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน

ระดบัสงูกบัต่างประเทศ เพือ่สร้างโอกาสให้มกีารหารอืในระดบันโยบายทีน่�าไปสูก่ารกระชบัและต่อยอด

ความร่วมมือ	 รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาระหว่างกัน	 โดยเฉพาะการเยือนประเทศอาเซียน

และประเทศในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี 	รัฐมนตรี	และผู้แทนระดับสูงอื่น	ๆ	ในขณะเดียวกัน	รัฐบาล

ได้ต้อนรับผู้น�าและผู ้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง	ๆ 	 ที่มาเยือนไทย	 เช่น	 รองประธานาธิบดี

ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของเครือรัฐออสเตรเลีย	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถงึคณะนกัธรุกจิจากประเทศญ่ีปุน่	สหรฐัอเมรกิา	สหพนัธ์สาธารณรฐับราซลิ	และสหพันธ์สาธารณรัฐ 

เยอรมนี	

	 	 	 (๒) รัฐบาลให้ความส�าคัญแก่การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านในทุกด้านผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ	 เช่น	 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย 

ความร่วมมอืทวิภาคี	 (Joint	 Commission	 on	 Bilateral	 Cooperation:	 JCBC)	 ไทย-เวียดนาม 

ครั้งที่	๒	ระหว่างวันที่	๑๙-๒๐	มีนาคม	๒๕๕๘	การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการต่างประเทศ	 (Foreign	Ministers’	 Retreat)	 ไทย-เวยีดนาม	 และไทย-ลาว	 ระหว่างวนัที่ 

๒๔-๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ	 (Joint	 Cabinet 

Retreat:	JCR)	ไทย-เวียดนาม	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี	 (Joint	 Commission)	 ไทย-เมียนมา	 ระหว่างวันที่	 ๒๗-๒๘	 กรกฎาคม	

๒๕๕๘	นอกจากนี	้รฐับาลยังมุง่แก้ไขปัญหาชายแดนและพฒันาพืน้ทีช่ายแดนร่วมกบัประเทศเพือ่นบ้าน

เช่น	 การเสนอให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

และการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา	

	 	 	 (๓)	 ความร่วมมอืในระดบัอาเซยีนและภมูภิาค ประเทศไทยมบีทบาททีแ่ขง็ขนั

ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 การป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติ	 การส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล	 การร่วมจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนงาน	๕	ปี	

ส�าหรบัประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซยีน	การมบีทบาทในฐานะผู้ประสานงานอาเซียน-จนี

ในการร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน

เมือ่วนัที	่๕	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	กรงุกัวลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	ได้ชืน่ชมบทบาทดงักล่าวของประเทศไทย 

ทีท่�าให้เกิดความคบืหน้าในการปฏบัิตติามแนวปฏบิติัของภาคใีนทะเลจนีใต้	 (Declaration	on	the	Conduct 

of	 Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea:	 DOC)	 รวมทั้งการหารือเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 

(Code	 of	 Conducts:	 COC)	 ซึ่งมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม	 โดยจะน�าไป 

ใช้ประโยชน์ส�าหรับการจัดท�า	 COC	 ทั้งน้ี	 ไทยได้ส่งมอบหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน 

ให้แก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายหลังการประชุมดังกล่าว

  ๔.๑.๒ ส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

	 	 	 (๑)	 ส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทยให้เป็นทีย่อมรบัในเวทรีะหว่างประเทศ รฐับาล 

ได้ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อแสดงบทบาทของไทยที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

มส่ีวนร่วมในการก�าหนดบรรทดัฐานระหว่างประเทศและสะท้อนแนวปฏบิตัทิีด่หีรอืประเดน็ทีป่ระเทศไทย

ให้ความส�าคัญในเวทีระหว่างประเทศ	ปกป้องผลประโยชน์ของไทยและแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ	

เช่น	 ความมัน่คงระหว่างประเทศ	สทิธมินษุยชน	การค้ามนษุย์	 อาชญากรรมข้ามชาต	ิ การก่อการร้าย	

ยาเสพติด	 และการโยกย้ายถิ่นฐาน	 ตลอดจนผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่มาตรฐานสากล

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

		 	 (๒) การประชุมระหว่างประเทศที่ส�าคัญ รัฐบาล 

ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศท่ีส�าคัญ	 เพื่อแสดงบทบาท

และท่าทีที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีต่าง	ๆ	เช่น	การประชุม	ASEM	 

ครัง้ที	่๑๐	การประชุมผู้น�าอาเซยีน-สหภาพยโุรปอย่างไม่เป็นทางการ 

(ASEAN–EU	Informal	Leaders’	Meeting)	ณ	นครมิลาน	สาธารณรฐัอติาลี 

การเข้าร่วมประชุมผู้น�าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	

(Asia–Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	ครัง้ที	่๒๒	ณ	กรงุปักกิง่	

สาธารณรฐัประชาชนจนี	การประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั	

สมยัที	่๖๙	ณ	นครนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	การประชุม	OSCE	Ministerial	 

Council	ณ	เมอืงบาเซลิ	สมาพนัธรฐัสวสิ	การประชมุระดับโลกว่าด้วย

การลดความเสีย่งจากภัยพิบัติ	ครั้งที่	๓	(3WCDRR)	ณ	เมืองเซนได	ประเทศญี่ปุ่น	การประชุม	Global	

Conference	 on	 Cyberspace	 ครั้งที่	 ๔	ณ	 กรุงเฮก	 สมาพันธรัฐสวิส	 การประชุมสุดยอดอาเซียน	
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(ASEAN	 Summit)	 ครั้งที่	 ๒๕	 และครั้งที่	 ๒๖	ณ	 กรุงเนปิดอว์	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

และกรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 และการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเชีย-แอฟริกา	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕ 

(Asian–African	Conference	Summit	2015)	ณ	เมืองบันดุง	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	 	 	 (๓)	 ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ก า ร อ พ ย พ 
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	รัฐบาลไทยมีบทบาทส�าคัญในการริเริ่ม 
จดัการประชมุว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตใินมหาสมทุรอนิเดยี 
(Special	 Meeting	 on	 Irregular	 Migration	 in	 the	 Indian	
Ocean)	 โดยเป็นเจ้าภาพจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘ 
ซึง่มผีูแ้ทนระดบัสงูจาก	๒๐	ประเทศเข้าร่วม	อนัเป็นการแสดงบทบาท 
ของประเทศไทยท้ังในด้านมนุษยธรรมและการผลักดันการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนบนพื้นฐานของการแบ่งเบาภาระ
และความรบัผดิชอบร่วมกนั	นอกจากนี	้ได้ประสานงานอย่างต่อเนือ่ง
กับรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง	 องค์การระหว่างประเทศ	 รวมถึง
องค์การทีไ่ม่ใช่ภาครฐั	(Non-Governmental	Organization:	NGOs)	
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
	 	 	 (๔)	 การ เป ็ น เจ ้ า ภ าพการประชุ ม 
ระหว่างประเทศทีส่�าคญั รฐับาลได้เปิดเวทหีารอืประเดน็ความร่วมมอื 
ด้านต่าง	ๆ 	 กับนานาประเทศ	 เช่น	 การประชุม	 GMS	 Summit 
ครั้งที่	 ๕	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๙-๒๐	 ธันวาคม	๒๕๕๗	 และการประชุม	
Thailand-Pacific	 Countries	 Forum	 (TPIF)	 ครั้งที่	 ๒	 เม่ือวันที่	
๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘	
	 	 	 (๕)	 รณรงค์หาเสียงส�าหรบัการสมคัรเป็นสมาชกิไม่ถาวรในคณะมนตรคีวามม่ันคง 
แห่งสหประชาชาติ (วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑) อย่างต่อเน่ือง	 การสมัครดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาต ิ
ซึง่จะส่งเสริมบทบาทและสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างส�าคญั	เวทีระหว่างประเทศอืน่	 	ๆทีป่ระเทศไทย 
เสนอตัวเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อน	 เช่น	 การด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่ม	 G77	 ส�าหรับวาระปี	 ๒๕๕๙	
การด�ารงต�าแหน่งประธานกรอบความร่วมมือเอเชีย	 (Asia	 Cooperation	 Dialogue:	 ACD)	 ตั้งแต ่
เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘-กนัยายน	๒๕๕๙	การเป็นสมาชิกคณะมนตรขีององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International	 Maritime	 Organization:	 IMO)	 วาระ	 ค.ศ.	 ๒๐๑๔-๒๐๑๕	 การเป็นสมาชิก 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (International	 Telecommunication	 Union:	 ITU) 
วาระ	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕-๒๐๑๘	 และการเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด 
แห่งเอเชยี	(Asian	Organization	of	Supreme	AuditInstitutions:	ASOSAI)	วาระ	ค.ศ.	๒๐๑๕-๒๐๑๘	
	 	 	 (๖)	 รัฐบาลไดส้นับสนนุให้คนไทยที่มคีวามรูค้วามสามารถไดเ้ขา้ไปมบีทบาท
ในเวทรีะหว่างประเทศ	 เช่น	นายวโิรจน์	 สุม่ใหญ่	 ได้รบัเลอืกเป็นสมาชกิคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ
ระหว่างประเทศ	(International	Narcotics	Control	Board:	INCB)	วาระ	ค.ศ.	๒๐๑๕-๒๐๒๐	และ
นางสาวอารีวรรณ	 ฮาวรังษี	 ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	
(Asia–Pacific	Telecommunity:	APT)	วาระ	ค.ศ.	๒๐๑๕-๒๐๑๘	
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  ๔.๑.๓ ส่งเสรมิภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
	 	 	 (๑)	 รฐับาลมุง่ส่งเสรมิภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศ 
โดยให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยให้มีทัศนคติที่ดี	 และมีความเชื่อมั่น 
ต่อประเทศไทย	 ท้ังในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย	ศักยภาพทางเศรษฐกิจ	
วฒันธรรม	และเอกลกัษณ์อนัเป็นจดุเด่นของประเทศไทย	นโยบายและมาตรการต่าง	ๆ 	ทีร่ฐับาลด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อขับเคลื่อนประเทศและเดินหน้าการปฏิรูป
	 	 	 (๒)	 ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่อาจสร้างความกังวลแก่ต่างประเทศ	 เช่น
เหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์เม่ือวันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงมีชาวต่างชาติเสียชีวิต
และได้รบับาดเจ็บ	รฐับาลได้มีมาตรการต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างทนัท	ีซึง่ในมติด้ิานต่างประเทศนัน้
รัฐบาลได้ประสานงานและให้ข้อมูลแก่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศและองค์การ

ระหว่างประเทศในประเทศไทย	 รวมถึงการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด�าเนินการของรัฐบาลไทย

ให้แก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 นอกจากนี้

ได้ให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกให้ญาติผู้ประสบภัยเดินทางมาประเทศไทยได้โดยเร็ว

โดยตรวจลงตราให้เป็นกรณพีเิศษ	ตลอดจนได้แสดงไมตรจีติแก่ครอบครวัผูป้ระสบภยัในรปูแบบต่าง	ๆ

เช่น	 เชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รบับาดเจบ็	รวมถงึประสานงานเรือ่งการขอรบัความช่วยเหลอื 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

  ๔.๑.๔ ทบทวนร่างยุทธศาสตร์ความม่ันคงของไทยต่อมหาอ�านาจ พ.ศ. ….

มีผลความคืบหน้าที่ส�าคัญ	 โดยในปี	 ๒๕๕๘	 ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างยุทธศาสตร์

ความมั่นคงของไทยต่อมหาอ�านาจ	 พ.ศ.	 ....	 ให้มีความสมบูรณ์	 รวม	 ๑๒	 ครั้ง	 และจะน�าเสนอ 

ต ่อคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่ อจัดท�าร ่ างยุทธศาสตร ์ความมั่นคงของไทยต ่อมหาอ�านาจ 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อมหาอ�านาจ	พ.ศ.	 ....

  ๔.๑.๕ พิจารณาเพื่อเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (The Arms Trade 

Treaty: ATT) เพือ่ก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในการจัดระเบยีบหรอืปรบัปรงุระเบยีบการค้าอาวธุ 

ตามแบบระหว่างประเทศ	 รวมทั้งป้องกันและก�าจัดการค้าอาวุธตามแบบอย่างผิดกฎหมาย 

และป้องกันมิให้อาวุธตกไปอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจใช้อาวุธดังกล่าวในทางที่ผิดกฎหมาย 

เช่น	 การก่อการร้าย	 การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ	 การลิดรอนเสรีภาพ	 และการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

  ๔.๑.๖ จัดโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพ 

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ International Telecommunication Union: ITU  

ในปี	 ๒๕๕๘	 ITU	 ได้เชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม 

เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑๕๐	 ปี	 ของการก่อตั้ง	 ITU 

ภายใต้หัวข้อ“Telecommunications	 and	 ICTs:	 drivers 

of	 innovation”	 รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 

เฉลิมฉลองฯและด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ได้แก่	 (๑)	 จัดท�า 

ตราไปรษณยีากรทีร่ะลึกครบรอบ	๑๕๐	ปี	ของการก่อตัง้	ITU	จ�าหน่าย 

เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘	(๒)	จัดประกวดผลงานนวัตกรรม

ด้าน	 ICT	 ในหัวข้อ	 “e-government	mobile	 application” 

(๓)	 จัดประชุมระหว่างประเทศร่วมกับ	 ITU	 จ�านวน	 ๒	 เรื่อง 
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ได้แก่	 (๑)	 การประชุม	 Asia-Pacific	 Regional	 Forum	on	 e-Government,	 Smart	 Cities	 and 

Digital	 Societies	 for	 Sustainable	 Development	 ระหว่างวันที่	 ๑๙-๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘ 

และ	(๒)	การประชุม	ITU	Regional	Development	Forum	(RDF)	ระหว่างวนัที	่๒๑-๒๒	สงิหาคม	๒๕๕๘ 

มีผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	เข้าร่วมการประชุม	จ�านวน	๓๘	ประเทศ	นอกจากนี้	

ยังได้มีการหารือแผนงานส�าหรับภูมิภาคที่จะด�าเนินการร่วมกันในช่วงปี	๒๕๕๘-๒๕๖๑

 ๔.๒ ด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติการต่างประเทศ

  ๔.๒.๑ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 	 	 (๑)	 การลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ระหว่างไทย 

กับญ่ีปุ ่นตามกรอบ Thailand-Japan Summit รัฐบาลไทยได้หารือกับฝ่ายญี่ปุ ่นเกี่ยวกับ 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 (ICT)	 ได้แก ่

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการป้องกันภัยพิบัติ	 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

การไปรษณย์ี	การหารอืร่วมทางธรุกิจระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน	รวมทัง้ความร่วมมอืในกรอบอาเซยีน 

ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้าน	 ICT	 ซ่ึงถือเป็นก้าวส�าคัญ

และเป็นสญัลกัษณ์ของการเริม่ต้นการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาด้าน	 ICT 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ ่นและเป็นการด�าเนินการ 

ที่เป็นไปตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 

กบันายกรฐัมนตรขีองประเทศญีปุ่น่ในการประชมุ	Thailand–Japan	

Summit	เมือ่วันที	่๙	กุมภาพนัธ์	๒๕๕๘	ณ	กรงุโตเกียว	ประเทศญีปุ่น่ 

ซึ่งได้มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนา	 ICT 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน	 Cyber	 Security	 และด้าน	 Disaster 

Management	 ที่ได้มีการบรรจุไว้ในขอบเขตความร่วมมือของ

แถลงการณ์ร่วมฉบับน้ีแล้ว	 รวมท้ังครอบคลุมความร่วมมือด้านการ

ไปรษณีย์และการใช้	ICT	ในด้านอื่น	ๆ

	 	 	 (๒)	 การจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ (The 14th 

ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: 

TELMIN) และการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนด้านโทรคมนาคม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๕ (The 15th ASEAN 

Telecommunications and IT Senior Officials Meeting: TELSOM) โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่	๑๙-๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	ภายใต้หัวข้อหลัก	“Transforming 

ASEAN:	Moving	Towards	Smart	Communities”	หรอืการปรบัเปลีย่นอาเซยีนเพือ่มุง่ไปสูก่ารพฒันา 

ประชาคมในทกุ	ๆ 	ระดบัของประเทศสมาชกิอาเซยีนทีฉ่ลาด	โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	

ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 รวมถึงผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ	มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ	๓๐๐	คน
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	 	 	 (๓)	 การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC 

TELMIN) ครัง้ท่ี ๑๐	โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรเีอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

(APEC	TELMIN)	ครั้งที่	๑๐	 (The	10th	APEC	Ministerial	Meeting	on	Telecommunications	

and	Information:	APEC	TELMIN	10)	ระหว่างวันที่	๓๐-๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย	 ซ่ึงมีรฐัมนตรท่ีีดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรอืผู้แทนจาก	๑๙	เขตเศรษฐกจิ 

เข้าร่วมการประชุม	 โดยที่ประชุมได้รับรองการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ของเอเปค	 ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๓	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ของภูมิภาคเอเปค	 ในระยะ	 ๕	 ปีข้างหน้า	 โดยมีแนวทางการด�าเนินงานใน	 ๕	 ด้านที่ส�าคัญ	 ได้แก่

การพัฒนาและการสนับสนุนนวัตกรรม	 การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมด้าน	 ICT	 ที่มีความปลอดภัย

และเช่ือถือได้	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

และเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต	และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเปค

	 	 	 (๔)	 การร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟแวร์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์

ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจส�าหรับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ประสบการณ์	และ

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดสินค้าประเภท	 Digital	 Content	 ระหว่างส�านักงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 SIPA	 กับ	Media	 Development	

Authority:	 MDA	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 เม่ือวันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 เพื่อเช่ือมโยงความร่วมมือ

ในการแลกเปลีย่นข้อมลู	องค์ความรู	้และกจิกรรมด้านดจิทิลัคอนเทนต์ต่าง	ๆ 	โดย	SIPA	จะเป็นผู้บรหิาร

จัดการด้าน	 Digital	Marketing	 Promotion	 และ	MDA	 เป็นผู้บริหารจัดการด้าน	 Strategy	 and

Resource	Promotion	Industry

  ๔.๒.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน

	 	 	 (๑)	 การประชุมใหญ่ประจ�าปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(International Labour Conference: ILC) สมยัที ่๑๐๔ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ระหว่าง

วันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยก�าหนด

ให้เป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และด�าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน

ต่างด้าวผิดกฎหมายโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศและท�างานเป็นการชั่วคราว

หลังการจดทะเบียนในฐานะแรงงานต่างด้าว	 รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวงแรงงานเพื่อให้สอดคล้อง

ตามอนุสัญญา	 ฉบับท่ี	 ๑๘๘	 ว่าด้วยแรงงานประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เน้นการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู ้กระท�าความผิดข้อหาการค้ามนุษย์	 ไม่ยกเว้นแม้แต่

ผู้กระท�าความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นอกจากนี้	รัฐบาลมีนโยบายเพื่อให้คนไทยทุกคนต้องมีงานท�า
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ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยท่ัวประเทศ	 เพื่อให้บริการจัดหางานให้แก่ประชาชน

รวมทัง้สร้างโอกาสการมงีานท�าทีเ่ท่าเทยีมแก่คนพกิาร	และส่งเสรมิให้คนท�างานในเศรษฐกจินอกระบบ

ปรับเปลี่ยนลักษณะไปสู่เศรษฐกิจในระบบ	 และการให้ความส�าคัญแก่การให้สัตยาบันอนุสัญญา

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ

	 	 	 (๒)	 การทบทวนบนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)

กับ ๓ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

และราชอาณาจกัรกมัพชูา)	ได้มกีารจดัท�าร่าง	MoU	และร่างข้อตกลงเพือ่การจ้างแรงงานกบั	๓	ประเทศ

ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 และราชอาณาจักร

กัมพูชา	 และได้ด�าเนินการประสานเป็นการภายในกับผู้ประสานงานของกระทรวงแรงงานของแรงงาน

ต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 เพ่ือพิจารณาร่าง	 MoU	 และ	 Agreement	 ในโอกาสแรก	 ก่อนที่จะมีการส่ง

ตามช่องทางการทูตต่อไป	ซึ่งจากการประชุม	Technical	Working	Group	ระหว่างวันที่	๖-๗	สิงหาคม	

๒๕๕๘	ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพชูาได้พจิารณา	MoU	และ	Agreement	ร่วมกนัจนได้ข้อสรุป

ในเบื้องต้น	และจะหารือร่วมกันในประเด็นต่าง	ๆ	ในการประชุมเชิงวิชาการครั้งถัดไป	ดังนี้	(๑)	สัญญา

จ้างงาน	(๒)	ค่าธรรมเนียม	(๓)	กระบวนการรับรองเอกสาร	(๔)	การลดระยะเวลาของขั้นตอนการรับ

และส่งแรงงานของทั้งสองประเทศ	และ	(๕)	สิทธิประโยชน์ประกันสังคมส�าหรับแรงงาน

	 	 	 (๓)	 การลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MoU) และความตกลงเกี่ยวกับการน�าเข้า 

แรงงานเวยีดนาม ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม	 ในการประชุมคณะรฐัมนตรร่ีวม 

อย่างไม่เป็นทางการ	(Joint	Cabinet	Retreat:	JCR)	เมือ่วนัที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และได้มกีารหารือ 

เกี่ยวกับการน�าเข้าแรงงานสัญชาติเวียดนามตาม	MoU	เมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยสาธารณรัฐ 

สงัคมนยิมเวยีดนามได้หารือและแจ้งข้อเสนอเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดทะเบยีนแรงงานเวยีดนามเพิม่เตมิ	

และอยู่ระหว่างการพิจารณาก�าหนดวันจดทะเบียนดังกล่าว	

	 	 	 (๔)	 การประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรี

กับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMV)

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๘	รัฐบาลได้ริเริ่มด�าเนินการ

เชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ

ลุ่มน�้าโขง	 โดยจัดการประชุมเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านแรงงานของกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง

มีส่วนร่วมและเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การใช้แรงงานเด็ก	 และแรงงานบังคับ	 โดยการน�าเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 (๕)	 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่นเกี่ยวกับการส่ง 

ผู ้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญ่ีปุ่น และการเปิดรับสมัครผู้ดูแลคนชรา 

ท่ีมโีครงการจะเปิดรบัในปี ๒๕๕๙ ได้มกีารหารอืร่วมกนัระหว่างประธานมลูนธิเิพือ่สาธารณประโยชน์ 

องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ	 (IM	 Japan)	 กับฝ่ายไทย	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘ 

ในประเดน็การส่งผูฝึ้กปฏบิตังิานเทคนคิคนไทยไปฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่น่	โดยจะมกีารปรบัเปล่ียนเกณฑ์อาย ุ

ที่จะเข้าไปฝึกงาน	จากเดิมอายุ	๒๐–๓๐	ปี	จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๖	ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ไม่จ�ากัดสาขาวิชา	 เปล่ียนเป็นผู้มีอายุตั้งแต่	 ๑๘	 ปีขึ้นไป 

และจะเปิดมูลนิธิในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย	 เพื่อเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

ณ	ประเทศญี่ปุ่น	รวมถึงจะเปิดรับสมัครผู้ดูแลคนชราที่มีโครงการจะเปิดรับในปี	๒๕๕๙	ด้วย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

91นโยบายข้อ ๒

	 	 	 (๖)	 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่น่	ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมหารอื

ในประเด็น	 ดังน้ี	 (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	 โดยมีการแลกเปล่ียนข้อแนะน�า 

ทีเ่ป็นประโยชน์	คอื	การน�ากลยทุธ์การเจรจาต่อรองมาใช้	โดยให้แรงงานมุง่เน้นทีก่ารพัฒนาฝีมอืแรงงาน

เป็นส�าคัญมากกว่าการคิดเรื่องประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าจ้างขั้นต�่าให้สูงขึ้น	 (๒) ใช้ความเป็นราชการ

ในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยต้องให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่าย	

รวมท้ังฝ่ายสหภาพแรงงานที่มีอิทธิพลมากต่อระบบแรงงานไทย	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกจ้างได้รับการชี้น�า

ให้ก่อการประท้วงปิดโรงงานโดยไม่มเีหตผุลอนัควร	 (๓)	 ด้านการพฒันาฝีมอืแรงงานฝ่ายไทยพิจารณา

ว่าต้องให้สถานประกอบการเป็นผู้พัฒนาฝีมือแรงงาน	 เพื่อให้ตรงกับความต้องการแรงงานมากที่สุด

(๔)	ขอให้ประเทศไทยพจิารณาปัญหาทีอ่าจเกดิจากอทิธพิลของสหภาพแรงงาน	และ	(๕)	การพฒันา 

บคุลากรด้านแรงงานไทยโดยเฉพาะกลุม่แรงงานทีมี่คณุภาพให้ไปท�างาน ณ ประเทศญีปุ่่น	โดยเฉพาะ 

แรงงานระดับผู้จัดการหรือผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	ซึ่งรัฐบาลมีความยินดีที่จะผลักดัน 

ในเรื่องดังกล่าว

	 	 	 (๗)	 การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ Singapore Polytechnic

International ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Temasek สาธารณรัฐสิงคโปร์	 เมื่อวันที่	 ๒๗	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 โรงแรมเซนจูรี่	 พาร์ค	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและคุณวุฒิอื่น	ๆ 	 ภายใต้

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 (National	 Qualifications	 Framework:	 NQF)	 และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน	(ASEAN	Qualifications	Reference	Framework:	AQRF)	ซึ่งเป็นกลไกอ�านวยความสะดวก

ในการเชือ่มโยงกรอบคณุวฒุแิห่งชาติของประเทศต่าง	ๆ 	ในอาเซยีน	มบีรบิททางการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั

ท้ังในด้านระดับคุณวุฒิและขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู ้	 รวมถึงเป็นการสร้างความโปร่งใส 

ในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างกัน	 ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือเสรีโดยจะมีระยะเวลาในการด�าเนินการ	๓	ปี	ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๑

	 	 	 (๘) การสมัมนาระหว่างประเทศ เรือ่ง การพัฒนาผูเ้ชีย่วชาญด้านมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานส�าหรับกลุ่มประเทศ CLMTV	 (The	Workshop	 on	 the	 Development	 for	 Skill	

Standard	Experts	 in	CLMTV	Countries)	 เมือ่วันที	่๑๘	สงิหาคม	๒๕๕๘	 เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื 

ทางวิชาการในด้านการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน	 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 ตลอดจน 

การประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้แทนไตรภาคีจากราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ประเทศไทย	และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

  ๔.๒.๓ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ รัฐบาลได้ให้ 

ความส�าคญัแก่การพฒันาการศกึษาโดยเสรมิสร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศและด�าเนนิการตามกรอบ 

ความร่วมมือต่าง	ๆ 	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ไทย-ประเทศสมาชิกอาเซียน	 ได้หารือระดับทวิภาคีร่วมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน	 ในโอกาสการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือการประชุม

สภาซีเมค	(Southeast	Asian	Ministers	of	Education	Council	Conference:	SEAMEC)	ครัง้ที	่๔๘	

ระหว่างวันที่	๖-๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	
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	 	 	 (๒) ไทย-มาเลเซยี	 ได้หารอืเกีย่วกบัการอาชวีศกึษาของไทยทีเ่น้นความร่วมมอื

กับภาคเอกชนท่ีท�าให้เกิดความก้าวหน้า	 การผลิตคนให้เป็นไปตามความต้องการของภาคเอกชน

ในลักษณะ	 Cooperate	 Programme	 ซึ่งประเทศมาเลเซียได้ยืนยันท่าทีที่จะร่วมมือกับประเทศไทย

ทัง้ในกรอบความร่วมมอืทวภิาค	ีความร่วมมอืภายใต้กรอบ	SEAMEO	(The	Southeast	Asian	Ministers	of 

Education	Organization)	และความร่วมมอืภายใต้กรอบ	UNESCO	(United	Nations	Educational,	

Scientific	and	Culture	Organization)	ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป

	 	 	 (๓)	 ไทย-สงิคโปร์	 ได้หารอืถึงแนวทางความร่วมมอืทางด้านการศกึษาเกีย่วกบั

การสนับสนุนให้โรงเรียนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู ้กับประเทศในอาเซียน

มากขึ้น	และประเด็นเร่งด่วนด้านการศึกษาที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ	คือ	การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางการศกึษา การขาดโอกาสในการเข้าถงึการศกึษา ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทยแก้ปัญหาโดยการใช้การศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียมที่จะส่งสัญญาณจากโรงเรียนที่มีความพร้อมไปสู่โรงเรียนในชนบทให้ได้เรียน 

ร่วมกนั	รวมทัง้ประเดน็การพฒันาครใูห้มคีณุภาพสงู	ในกรณดีงักล่าว	สาธารณรัฐสงิคโปร์ได้แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาโดยการส่งเสริมให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ต

ในการเรยีนอย่างทัว่ถึง	ในด้านการผลติคร	ูสาธารณรฐัสงิคโปร์มสีถาบนัผลติครู	คอื	National	Institute	

of	 Education:	 NIE	 เพือ่ผลติครทูีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั	 ระบบทีม่อียูค่อืครตู้นแบบและครแูห่งชาติ

โดยครูต้นแบบของสถานศึกษาจะได้รับการพัฒนาเป็นครูแห่งชาติ	 ในขณะที่ครูแห่งชาติจะท�างาน

พัฒนาการศกึษาได้ทัว่ประเทศซ่ึงเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต	ิโรงเรยีนจะต้องจดัสรรเวลาส�าหรบัการสนทนา 

หารือกันของครูอย่างน้อย	 ๑	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 เพื่อยกระดับการศึกษาของสถานศึกษา	 นอกจากนี้ 

ผูบ้รหิารการศกึษาจะต้องได้รบัการพฒันาด้วย	ทัง้นี	้สาธารณรฐัสงิคโปร์ยนิดทีีจ่ะร่วมมอืแลกเปลีย่นกบั

ประเทศไทย	ซึง่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยพจิารณาเหน็สมควรให้มกีารหารอื

ร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองประเทศต่อไป	

	 	 	 (๔) ไทย-อินโดนี เซีย  ได ้หารือ เกี่ ยวกับการแลกเปลี่ ยนระหว ่ าง 

โรงเรยีนคูพั่ฒนา	(Sister	schools)	การให้ทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนไทยไปเรยีนทีส่าธารณรฐัอนิโดนเีซีย	

ขยายความร่วมมือระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะการอาชีวศึกษาให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น	

การสอนภาษาบาฮาซาอนิโดนเีซยีในสถานศกึษาของไทย	ซึง่สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีพร้อมทีจ่ะช่วยเหลือ

ในเรือ่งดังกล่าว	นอกจากนี	้เหน็ว่าควรมกีารรบัรองมาตรฐานการศึกษาด้านวชิาชีพระหว่างกนัในอาเซยีน

การพัฒนาครูด้านดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาครู	

	 	 	 (๕)	 ไทย-ตมิอร์-เลสเต	ผลจากการหารอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต 

อยูร่ะหว่างจดัตัง้โรงเรยีนโพลเีทคนคิแต่ยงัขาดบคุลากร	จงึมคีวามสนใจทีจ่ะขอความร่วมมอืจากประเทศไทย 

โดยจะท�าเป็นข้อเสนอส่งผ ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ์ -เลสเต 

ประจ�าประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อไป	

  ๔.๒.๔ การสนบัสนนุการปฏริปูและพฒันาแนวทางการท�างานด้านการต่างประเทศ 

รัฐบาลได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติจากต่างประเทศ	 เช่น	 การจัดงานสาน

เสวนาปฏิรูป	 “On	 the	 Path	 to	 Reform”	 เมื่อวันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

จากต่างประเทศมาแลกเปลีย่นประสบการณ์การปฏิรปูกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้การปรบักระบวนการ 

และวิธีการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
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 ๔.๓ ด้านสังคมและมนุษยธรรม
	 	 รัฐบาลด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศบนหลักการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมุ่งให้ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกลไกต่าง	ๆ 	 โดยเฉพาะการทูต
แบบบูรณาการ	รวมถึงยังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศด้วย
  ๔.๓.๑ ช่วยเหลอืคุม้ครองคนไทยในต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลอืคนไทยทีต่กทกุข์ 
ได้ยากในต่างประเทศในทุกกรณี	 เช่น	 การช่วยเหลือแรงงานไทยในรัฐลิเบียเนื่องจากภาวะการสู้รบ 
และความไม่สงบในประเทศเมื่อปี	 ๒๕๕๗	 การช่วยเหลือนักศึกษาไทยออกจากสาธารณรัฐเยเมน 
ซึ่งอยู่ในภาวะสงครามให้กลับประเทศไทย	 การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย	 ๔	 คน	 จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยโซมาลีที่ถูกโจรสลัดจับกุมเป็นเวลาเกือบ	 ๕	 ปี	 การช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย 
จากแผ่นดินไหวที่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	 และการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย 
จากเกาะอ�าบนและบริเวณใกล้เคยีงสาธารณรฐัอนิโดนเีซีย	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๗-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	
รวมทัง้หมด	๑,๔๔๖	คน	กลบัประเทศไทย	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘)	โดยสถานเอกอคัรราชทตู
และสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยทั่วโลกท�าหน้าที่คล้ายกับศูนย์ด�ารงธรรมที่รับเรื่องร้องเรียน 
หรือเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากคนไทยในต่างประเทศและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ด�าเนนิการต่อไป	 รวมทัง้มีการจัดตั้ง	 “หมายเลข	 Hotline	 (โทรศัพท์เคล่ือนที่)	 เปิด	 ๒๔	 ช่ัวโมง” 
จ�านวน	 ๑๓๕	หมายเลขทั่วโลก	 โดยประชาสัมพันธ์หมายเลข	 Hotline	 ดังกล่าว	 ให้ชุมชนไทยทราบ 
โดยท่ัวกัน	 ท้ังน้ี	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗-๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ได้รับเร่ืองร้องเรียน 
หรือขอความเป็นธรรมในเรื่องต่าง	ๆ 	 และรวบรวมสรุปรายงานเข้ามายังกระทรวงการต่างประเทศ 
จ�านวน	๑,๖๑๗	ราย	นอกจากนี	้สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในต่างประเทศ 
ได้อ�านวยความสะดวกจัดให้บริการต่ออายุบัตรประจ�าตัวประชาชนแก่คนไทยในต่างประเทศด้วย

  ๔.๓.๒ การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ต่างประเทศ 
รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศต่าง	ๆ 	 เช่น	
มอบข้าว	๕๐๐	ตนั	เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัยของประเทศมาเลเซยี 
มอบเงนิช่วยเหลอื	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	ดอลลาร์	สรอ.	แก่รฐับาลสาธารณรฐั 
มลัดฟีส์	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนจากการขาดแคลนน�า้จดื	มอบเงิน 
ช่วยเหลือจ�านวน	 ๑๐๐,๐๐๐	 ดอลลาร์	 สรอ.	 และข้าว	 ๕๐๐	 ตัน 
เพือ่ช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ระสบภยัจากไต้ฝุ่น	Hagupit	ในสาธารณรฐั 
ฟิลิปปินส์	 การจัดชุดปฏิบัติการค้นหาผู้เสียชีวิตและกู้ซากเครื่องบิน 
ของสายการบินลาวที่ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองปากเซ	 สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	การจดัชดุปฏบิติัการช่วยค้นหาเครือ่งบนิ 

ของสายการบนิมาเลเซียแอร์ไลน์ทีส่ญูหาย	การให้ความช่วยเหลอืแก่สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล 
กรณีเกิดแผ่นดินไหวและการมอบเงินช่วยเหลือ	จ�านวน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมยีนมาเพ่ือบรรเทาปัญหาอทุกภยั	รวมท้ังจดัส่งสิง่ของบรรเทาทุกข์ต่าง	ๆ 	ให้ถึงศนูย์รับส่ิงของ 
บรรเทาทุกข์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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นโยบายข้อ ๓
การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

“...จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส...พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม 

และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน...

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...”
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	 ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมเป็นอกีสาเหตหุนึง่ของปัญหาความขดัแย้งและความเดอืดร้อนทัง้หลาย

ของประชาชน	จึงมนีโยบายท่ีจะด�าเนินการดงันี้

	 ๓.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	 จะเร่งสร้างโอกาส	อาชพี	 และการมรีายได้ทีม่ัน่คงแก่ผูท้ีเ่ข้าสู่

ตลาดแรงงาน	รวมทัง้สตร	ีผูด้้อยโอกาส	และแรงงานข้ามชาตท่ีิถกูกฎหมาย	พร้อมทัง้ยกระดบัคณุภาพ

แรงงาน	 โดยให้แรงงานทัง้ระบบมโีอกาสเข้าถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานในทกุระดบั

อย่างมมีาตรฐาน	ทัง้จะเชือ่มโยงข้อมลูและการด�าเนินการระหว่างหน่วยงานของรฐักบัเอกชน	เพือ่ให้

ตรงกับความต้องการของพืน้ทีแ่ละของประเทศโดยรวม	นอกจากนี	้จะส่งเสรมิให้แรงงานนอกระบบ

เข้าสู่ระบบทีถู่กกฎหมายมากข้ึน

	 ๓.๒	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	รวมถึงปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง	การทารุณกรรม

ต่อแรงงานข้ามชาต	ิการท่องเทีย่วทีเ่น้นบรกิารทางเพศและเดก็	และปัญหาคนขอทาน	โดยการปรบัปรงุ

กฎหมายข้อบงัคบัทีจ่�าเป็นและเพิม่ความเข้มงวดในการระวงัตรวจสอบ

	 ๓.๓	 ในระยะต่อไป	 จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม	 ระบบการออม	 และระบบ

สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม

ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ	 พัฒนาศักยภาพ	 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

จดัสวัสดกิารช่วยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติของผูด้้อยโอกาส	ผูพิ้การ	ผูส้งูอาย	ุสตรี	และเดก็

	 ๓.๔	 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน

หรือกิจกรรมที่เหมาะสม	 เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต	 โดยจัดเตรียมระบบ

การดแูลในบ้าน	 สถานพกัฟ้ืน	 และโรงพยาบาล	ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครฐั	 ภาคเอกชน	 ชมุชน

และครอบครวั	รวมทัง้พฒันาระบบการเงนิการคลงัส�าหรับการดแูลผูส้งูอายุ

นโยบายข้อ ๓
การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๓.๕	 เตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคมทีม่คีวามหลากหลายเนือ่งจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	

โดยสร้างความเข้มแขง็และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพฒันาระบบความคุ้มครองทางสังคม

ของแรงงานอาเซยีน	

	 ๓.๖	 จัดระเบียบสังคม	 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาล 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนทั่วไป	 โดยใช้ค่านิยมหลัก	 ๑๒	 ประการ	 ตามนโยบาย 

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว

	 ๓.๗	 แก้ปัญหาการไร้ทีด่นิท�ากนิของเกษตรกรและการรกุล�า้เขตป่าสงวน	 โดยการกระจาย

สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีไม่ได้รุกล�้า	 และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู ่

ในครอบครองของผู้ทีม่ใิช่เกษตรกร	 ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส�ารวจและวธิกีารแผนทีท่ีท่นัสมยั	 แก้ไข

ปัญหาเขตทีด่นิทบัซ้อนและแนวเขตพืน้ทีป่่าทีไ่ม่ชดัเจน	 อนัก่อให้เกดิข้อขดัแย้งระหว่างประชาชน 

กบัเจ้าหน้าทีร่ฐั
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑. การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง 

 ๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

  ๑.๑.๑ ประสานการให้บรกิารด้านแรงงานในพืน้ที/่ชมุชนทัว่ประเทศ	ผ่านอาสาสมคัร

แรงงานที่แต่งตั้งขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านแรงงานให้กบัประชาชนในพืน้ที	่รวมทัง้เป็นผูป้ระสานงานระหว่างประชาชนในพืน้ทีท่ีม่คีวามต้องการ

หรอืมปัีญหาด้านแรงงานทัง้ในด้านความต้องการมงีานท�า	 การพฒันาทกัษะฝีมอื	 การได้รบัความคุ้มครอง

ด้านแรงงาน	 ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน	ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงาน

ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๑๙,๕๘๑	 คน	 มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน	 จ�านวน	 ๒๒๗,๒๗๗	 คน	 

(คิดเป็นร้อยละ	๑๐๔.๔๒	จากเป้าหมายทั้งปี	๒๑๗,๖๕๐	คน)	 	 	 	 	

	 	 	 นอกจากนี	้ยงัได้ให้บรกิารแก่ประชาชนผ่านศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงแรงงาน 

จ�านวน	 ๖๐	 แห่ง	 ใน	 ๕๘	 จังหวัด	 มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน	 รวมทั้งส้ิน	 ๙๑๗,๗๘๖	 คน 

รวมถึงการให ้บริการสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 หมายเลขโทรศัพท์	 “สายด่วน	 ๑๕๐๖”	 

เพ่ือให้บริการข้อมลูข่าวสารด้านแรงงาน	การให้ค�าแนะน�าเรือ่งข้อกฎหมายแรงงาน	และรบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ 

ร้องเรียนปัญหาอันเน่ืองมาจากการท�างาน	 โดยมีประชาชนใช้บริการ	 จ�านวน	 ๑,๙๐๑,๐๕๒	 คน

  ๑.๑.๒ ให้ความคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 

โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้	

ผลการด�าเนินการ จ�านวน (คน) เป้าหมาย (คน)

ร้อยละ

เทียบกับ

เป้าหมาย

(๑)	ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท�างานต่างประเทศ	

เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน 

ไปท�างานต่างประเทศ

๑,๐๑๕,๙๓๔ ๙๙๗,๘๐๐ ๑๐๑.๘๒

(๒)	ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางาน

ในประเทศ/ต่างประเทศ

๘๑๙ ๔๐๐ ๒๐๔.๗๕

(๓)	รับเรือ่งร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญตัิ 

จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	พ.ศ.	๒๕๒๘

๑,๐๙๒ ๑,๘๐๐ ๖๐.๖๗

(๔)	ร้องทุกข์กล่าวโทษและด�าเนินคดีทางอาญา 

กับผู้กระท�าความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน

๓๔๐ ๔๐๐ ๘๕

(๕)	ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	

นายจ้าง	ผู้น�าท้องถิ่น

๑,๔๙๕ ๑,๔๓๐ ๑๐๔.๕๕
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๑.๓ ก�าหนดมาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงานและลูกจ้างเด็ก	 โดยจัดท�า 

บันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 ร่วมกับผู้ประกอบกิจการประมง	 สิ่งทอ	 อ้อย/น�้าตาล	 โดยสนับสนุน 

ให้สถานประกอบกิจการน�ามาตรฐานแรงงานไทยและแนวทางปฏิบตักิารใช้แรงงานทีด่	ี(Good	Labour	 

Practices:	GLP)	มาใช้	รวมถงึการเรียกร้องสิทธปิระโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน 

พ.ศ.	๒๕๔๑	

 ๑.๒ ให้บริการส่งเสริมการมีงานท�า

  ๑.๒.๑ บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท�า	 ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ	

โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 บริการจัดหางานในประเทศ	 ได้ด�าเนินการรับลงทะเบียนผู้หางานท�า/ 

นายจ้าง	เป็นการส่งเสรมิให้ผูท่ี้ต้องการมงีานท�าในระบบและนายจ้าง 

หรือสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 ต�าแหน่ง 

งานว่าง/ความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก	 รวมถึงการส่งเสริม 

ให้แรงงานนอกระบบมีงานท�าที่ เหมาะสมกับความต้องการ	 

โดยมกีจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การให้บรกิารจดัหางาน	ณ	ส�านกังานนดัพบ 

ตลาดงานเชิงคุณภาพ	 นัดพบแรงงานใหญ่/ย่อย	 และการส่งเสริม 

ให้คนพกิารมงีานท�าซึง่มผู้ีมาใช้บรกิารจดัหางานทัว่ประเทศ	จ�านวน 

๑,๐๓๑,๙๓๐	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๔๗.๔๒	จากเป้าหมายทั้งปี 

๗๐๐,๐๐๐	คน	มีผู้ได้รับการบรรจุงาน	จ�านวน	๕๗๓,๕๖๓	คน

	 	 	 (๒)	 บริการจัดหางานในต่างประเทศ	 ได้ด�าเนินการภายใต้โครงการ/

กิจกรรม	 เช่น	 การพิจารณาค�าขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�างานต่างประเทศหรือฝึกงาน

ในต่างประเทศ	การรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ	 (Re-entry)	

และการจดัส่งคนหางานไปท�างานในต่างประเทศโดยรฐั	โดยมผู้ีรบับรกิารจดัหางานต่างประเทศทัง้หมด	

จ�านวน	๑๑๐,๙๔๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๑๐.๙๔	จากเป้าหมายทัง้ปี	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐	คน	และพฒันา

ศกัยภาพคนหางานก่อนไปท�างานในต่างประเทศตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	

โดยการฝึกอบรมคนหางานทีผ่่านการสัมภาษณ์	ผ่านการท�าสญัญาจ้าง	และอยูร่ะหว่างรอเดนิทาง	จ�านวน	

๑,๒๕๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๘.๑๙	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๑,๑๖๐	คน

	 	 	 (๓)	 แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส�าหรับผู้ต้องการ

มีงานท�าและผู ้ท่ีไม่อยู ่ในระบบการจ้างงาน	 โดยให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	

สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การประกอบอาชีพอิสระ	 รวมถึงกิจกรรมอื่น	 ๆ	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ	 การทดสอบ

ความพร้อมทางอาชีพ	 และจัดนิทรรศการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ

โดยมีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๕๗๔,๔๕๖	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๙.๒๓

จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๕๒๕,๙๑๐	คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ผลการด�าเนินการ
จ�านวนหน่วย

 (อัตรา/คน)

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน

จ�านวน	๒,๙๓๔	แห่ง

ต�าแหน่งงานว่าง	๗,๗๒๗	ต�าแหน่ง	

(๖๑,๐๙๑	อัตรา)

มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ	จ�านวน	๒๑,๗๙๐	คน ผู้ได้รับการบรรจุงาน	๑๑,๕๔๘	คน

ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป

๑๗,๑๐๘	คน

มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท�างานต่างประเทศ ๑๘,๗๒๖	คน

มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียน/รายงานตัว ๑๖๖,๓๘๗	คน

	 	 	 (๔)	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานท�าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

รวมถึงการจัดท�าทะเบียนก�าลังแรงงาน	 โดยเน้นกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษา	 ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา 

และทหารกองประจ�าการ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท�าแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด 

เพื่อเป็นข้อมูลให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการในการคัดเลือก 

บุคคลเข้าท�างาน	 ตลอดจนเป็นข้อมูลก�าลังแรงงานของประเทศ	 

ซึง่จะน�าไปใช้วเิคราะห์	วจิยัตลาดแรงงาน	และสนบัสนนุการวางแผน 

การด�าเนินงานด้านแรงงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต	 โดยมีผู้ได้รับ 

ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน	จ�านวน	๘,๙๙๑,๗๕๒	คน	คิดเป็นร้อยละ 

๑๒๘.๔๕	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๗,๐๐๐,๐๐๐	คน

  ๑.๒.๒ จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 

(Smart Job Center)	เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย 

“คนไทยทุกคนมีงานท�า” โดยเน้นให้บริการแก่คนไทยทุกคน 

ทุกกลุ่ม	ให้มีงานท�าด้วยการบริการแบบครบวงจร	การน�าเทคโนโลยี 

และสื่อสมัยใหม่มาใช้	เช่น	การให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานท�า 

การสัมภาษณ์งานผ่าน	 Skype	 บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะน�าตัวเอง 

ความพร้อมทางอาชีพ	 การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ	 พัฒนา 

ทกัษะฝีมอืให้สอดคล้องกบัความต้องการ	การรบัข้ึนทะเบยีนว่างงาน 

การท�างานต่างประเทศ	การแนะแนวอาชพี	และการทดสอบผ่านระบบ 

การจัดหางานออนไลน์ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน 

เพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 แล้ว	 จ�านวน	 ๘	 แห่ง	 ได้แก	่ 

กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดสงขลา	 นครราชสีมา	 ระยอง	 นครปฐม 

เชียงใหม่	 นครสวรรค์	 และสกลนคร	 โดยในระหว่างเดือนมกราคม- 

สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	

Center)	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  

๑.๒.๓ จดัตัง้ศนูย์วจิยั Labour Poll ซึง่เกดิขึน้จากความต้องการท่ีจะ 

สะท้อนการความคิดเห็นของประชาชนในวัยแรงงานทั้งแรงงานไทย 

และแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	 เพื่อน�าผล 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวมาพัฒนาการท�างาน 

และก�าหนดนโยบายเพื่อให ้ประชาชนได ้รับประโยชน์สูงสุด	 

จากการให้บรกิาร	โดยเรือ่งทีด่�าเนนิการส�ารวจในปี	๒๕๕๘	ม	ี๓	เร่ือง	 

ประกอบด้วย	(๑)	ดชันคีวามสขุแรงงานไทย	ซึง่ผลส�ารวจความคดิเห็น 

ของประชาชนในระหว่างวันที่	 ๓-๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 สรุปได้ว่า	 

โดยภาพรวมแรงงานไทยมีความสุขค่อนข้างมาก	 ซ่ึงเรื่องที่ท�าให ้

แรงงานไทยมีความสุขมากที่สุด	 คือเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ในการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนต่อพระมหากษัตริย	์ 

รองลงมา	 คือเรื่องการคุ ้มครองสิทธิความเป็นธรรมของแรงงาน 

เรื่องการช่วยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะฝีมือ	 เรื่องช่วยให้คนไทย 

มีงานท�า	 และเรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมตามล�าดับ	 

ส่วนเรื่องที่ท�าให้แรงงานไทยมีความสุขน้อยที่สุด	 คือสถานการณ ์

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และส่ิงที่แรงงานไทยต้องการให้เร่งรัด 

ช่วยเหลือเพื่อท�าให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น	 คือการให้มีการจัดหางาน 

รองลงมา	คอืการให้ช่วยเหลอืคุม้ครองสิทธคิวามเป็นธรรมและสวสัดิการ	และการเปิดให้มหีลกัสตูรพฒันา 

ทกัษะฝีมอืตามล�าดบั	(๒)	การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสรมิให้คนไทยทกุคน 

มงีานท�า	และ	(๓)	การส�ารวจความสขุของแรงงานไทย	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการส�ารวจความคดิเหน็	

  ๑.๒.๔ เพิม่ผลติภาพแรงงาน	ได้ด�าเนนิโครงการเพิม่ผลติภาพแรงงานตามความต้องการ 

ของสถานประกอบกิจการ	เพื่อให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ	ในการสร้าง

จิตส�านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดและน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ความเข้าใจ 

ถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการท�างานและด�าเนินการ	 การแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบ 

และต่อเนือ่ง	รวมถงึสามารถน�าแนวทางไปปฏบิตัเิพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงาน	โดยจดัจ้างทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�า 

เชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการใน	 ๔	 กระบวนงานที่ส�าคัญในการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต 

และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	ได้แก่	(๑)	การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการท�างาน	(Work	Improvement) 

(๒)	 การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ	 (๓)	 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

และ	 (๔)	 การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต	 โดยด�าเนินการในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ

จ�านวน	๒๖๐	แห่ง	โดยเน้นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ที่มีคนไทยเป็นลูกจ้างตั้งแต่	

๕๐-๒๐๐	 คน	 ซึ่งผลจากการด�าเนินงานพบว่า	 สถานประกอบกิจการ	 จ�านวน	 ๒๖๐	 แห่ง	 ที่เข้าร่วม 

โครงการน้ี	 สามารถลดความสูญเสียในวงจรการผลิตได้จ�านวน	 ๖๐๓,๓๓๘,๗๑๕	 บาท	 มีแรงงาน	 

จ�านวน	๑๖,๗๙๖	 คน	 ได้รับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานส่งผลให้สามารถท�างานได้เร็วขึ้น	 แรงงานได้รับ 

รายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๒.๕ ส่งเสรมิการจ้างงานคนพกิารในหน่วยงานของรฐั	รฐับาลมนีโยบายเสรมิสร้าง

ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 โดยการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะ	 การให้การสงเคราะห์	

การจัดการศึกษา	การจัดสวัสดิการ	และการจัดหาอาชีพ	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	๓๓	แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ 

ที่ก�าหนดให้สถานประกอบการภาคเอกชน	 องค์กรเอกชน	 และหน่วยงานของรัฐ	 ต้องมีการจ้างงาน 

คนพิการในสดัส่วน	๑๐๐	ต่อ	๑	ซ่ึงในปี	๒๕๕๖	พบว่า	มีการจ้างงานคนพกิารในหน่วยงานของรัฐเพยีง	๗๘	แห่ง

หรือร้อยละ	๑๓.๓๒	จ�านวน	๑,๔๕๖	คน	ขณะทีส่ถานประกอบการเอกชนมกีารจ้างงาน	จ�านวน	๒๕,๐๐๔	คน	

คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๕๑	

  ๑.๒.๖ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน	เพือ่ลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมอื	โดยการจดัฝึกอบรมเพือ่ปรับพฤตกิรรม

การท�างานของลกูจ้างในสถานประกอบกจิการและพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขนัของสถานประกอบ 

กิจการ	 SMEs	 การปรับพฤติกรรมการท�างานของแรงงานนอกระบบให้มีทักษะฝีมือ	 ทักษะภาษา	 

และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมท้ังการสนับสนุนให้แรงงานประกอบอาชีพเสริม	 โดยมี 

ผลการด�าเนินการ	ดังนี้

  ๑.๒.๗ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก้ไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อก�าหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ	 ต�าแหน่งงาน	 หรือลักษณะงานใด

ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องด�าเนินการโดยผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 ที่ได้รับการรับรอง

ความรู้ความสามารถ	 เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความรู้ความสามารถ	

อีกทั้งก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 เพื่อเป็นการจูงใจ

ให้ผูป้ระกอบกิจการเข้าร่วมในกระบวนการพฒันาฝีมอืแรงงาน	ทัง้นี	้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันา

ฝีมือแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘

  ๑.๒.๘ จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่	๒๘-๓๐ 

กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค	เมอืงทองธาน	ีจงัหวดันนทบรุ	ีการแข่งขนั 

จัดขึ้น	รวมทั้งสิ้น	๑๘	สาขา	เช่น	ถักไหมพรม	ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้	เย็บปักถักร้อย	สร้างและ 

ออกแบบเอกสารกราฟิก	 (Graphic)	 วาดภาพ	Painting	ออกแบบ 

เว็บเพจ	 (Webpage)	 ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน 

ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร	์ 

ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา	 และแกะสลักไม้	 ซ่ึงผู้ท่ีชนะการแข่งขัน 

จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือก 

เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการ 

นานาชาติ	ครั้งที่	๙	ณ	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	ในปี	๒๕๕๙	ต่อไป

การด�าเนินการ จ�านวน (คน)
เป้าหมาย 

(คน)

ร้อยละเทียบ

กับเป้าหมาย

แรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพ

ได้มาตรฐาน	และมีผลิตภาพสูงขึ้น

๓,๙๗๘,๐๙๐ ๓,๔๓๔,๗๗๑ ๑๑๕.๘๒

ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 ๔๒,๓๙๒ ๓๖,๙๑๐ ๑๑๔.๘๕
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๒.๙ เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ World Skill คร้ังที่	 ๔๓

ในระหว่างวนัที	่๑๑-๑๖	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	เมอืงเซาเปาโล	สหพนัธ์สาธารณรฐับราซลิ	โดยผลการแข่งขนั

มเียาวชนไทยได้รบั	๑	เหรยีญทอง	ในสาขางานกลงึอัตโนมตั	ิและ	๑	เหรยีญทองแดง	ในสาขาเทคโนโลยี

งานเชื่อม	นอกจากนี้	เยาวชนไทยที่เข้าแข่งขันใน	๑๐	สาขา	ได้ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่านเกณฑ์

มาตรฐานจากการแข่งขนัฝีมอืแรงงานนานาชาต	ิในสาขาบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	สาขาแมคคาทรอนกิส์	

สาขาโพลีแมคคานิกส์ระบบอัตโนมัติ	สาขาปูกระเบื้อง	สาขาแต่งผม	สาขาประกอบอาหาร	สาขาแฟชั่น

เทคโนโลยี	สาขาระบบความเย็น	สาขากราฟิกดีไซน์	และสาขาเสริมความงาม

  ๑.๒.๑๐ จัดโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	 จากการที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ

แก่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	 ช่วยเหลือและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร	 ผู้ประกอบการรายย่อย	

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีด�าริให้ด�าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่เดือนมกราคม	 ๒๕๕๘

เพ่ือเปิดพื้นที่และเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายสินค้าของเกษตรกร	 กลุ่มเกษตรกร	 และผู้ผลิตสินค้าชุมชน

โดยเน้นส่งเสรมิผลติภณัฑ์และบรกิารของไทยในด้านต่าง	ๆ 	เชือ่มโยงตลาดจากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภคโดยตรง	

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 งาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ระหว่างวันที่	 ๑๙	 มกราคม- 

๑	 มีนาคม	๒๕๕๘	 (รวม	๔๒	 วัน)	 บริเวณข้างท�าเนียบรัฐบาล	 เพื่อเป็นช่องทางการจ�าหน่ายกล้วยไม้ 

ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน	 รองรับช่วงเวลาที่กล้วยไม้ให้ผลผลิตสูง	 ส่งเสริมประชาชน 

ให้ได้เลอืกซ้ือกล้วยไม้คณุภาพ	และทราบถงึความก้าวหน้าการพฒันานวตักรรมต่าง	ๆ 	เกีย่วกับกล้วยไม้ไทย 

ผลการด�าเนินงาน มียอดจ�าหน่ายรวม ๑๐,๕๑๙,๖๐๑ บาท  

และมีผู้เข้าชมงานประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้	ยังได้จัดให้มี	 

“ตลาดน�า้วถิไีทย  คลองผดงุกรงุเกษม”	บรเิวณคลองผดงุกรงุเกษม 

เพื่อพัฒนาให้คลองผดุงกรุงเกษมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 พักผ่อน 

หย่อนใจ	 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	 กระตุ้นเศรษฐกิจ	 อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และสร้างรายได้ให้กับประชาชน	 ตลอดจน 

พัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นเส้นทางสัญจรทางน�้า	 ในระหว่าง 

วันที่ 	 ๑๒	 กุมภาพันธ ์ -๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 พร ้อมท้ังจัดเรือ 

ให้บริการรับ-ส่ง	 ระหว่างสถานีรถไฟหัวล�าโพงถึงตลาดน�้า	 โดยผลการด�าเนินงาน มียอดจ�าหน่าย 

รวม ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้เข้าชมงานรวม ๒๐๐,๐๐๐ คน

	 	 	 (๒)	 งาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice: Thainess”	ระหว่างวันที่	๕	มีนาคม- 

๕	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 (รวม	 ๓๑	 วัน)	 เพื่อให้ก�าลังใจและเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

ได้ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพของดีของชุมชนทั่วประเทศถึงผู้บริโภคโดยตรง	 

ส่งเสริมให้คนไทยทราบข้อมูลและตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทย 

บริโภคข้าวอย่างถูกหลักโภชนาการ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อรากฐาน 

เศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงในระดบัชมุชนผูป้ลกูและผลติสนิค้าข้าว 

ผลการด�าเนินงาน มียอดจ�าหน่ายสินค้ารวม ๗,๙๘๘,๔๕๐ บาท 

และผู้เข้าชมงานรวม ๔๗,๘๖๓ คน 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๓)	 งานเทศกาลผกัผลไม้ไทยคณุภาพ	ระหว่างวนัที	่๖-๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘ 

(รวม	๒๖	วัน)	 เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิตผักและผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ 

จากผูผ้ลติสูผู้่บริโภคโดยตรง	ผลการด�าเนนิงาน มยีอดจ�าหน่ายรวม ๒๕,๓๙๔,๖๙๗ บาท และผูเ้ข้าชมงานรวม 

๑๒๗,๐๕๒ คน 

	 	 	 (๔)	 งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ระหว่างวันที่	 ๕-๒๘ 

มถินุายน	๒๕๕๘	(รวม	๒๔	วนั)	เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดของไม้ดอกไม้ประดบั	และปลาสวยงาม	ตลอดจน 

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง	 ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้ได้มาตรฐาน	 สร้างเครือข่ายผู้ผลิต 

และผูค้้าไม้ดอกไม้ประดบั	ปลาสวยงาม	ให้มคีวามเข้มแขง็และมกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื	เสรมิสร้างโอกาส

ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน	 กระตุ้นตลาดภายในประเทศให้เพิ่มเป็นฐาน 

ในการค้าและพัฒนา ผลการด�าเนนิงาน มยีอดจ�าหน่ายรวม ๒๓,๘๘๕,๘๕๘ บาท และผูเ้ข้าชมงานรวม 

๑๒๑,๙๕๓ คน

	 	 	 (๕) มหกรรม “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน”	ระหว่างวันที่	๗-๒๖	กรกฎาคม	

๒๕๕๘	(รวม	๒๐	วัน)	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานบริการในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย	

สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจของภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	แสดงและให้บรกิาร

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	ประชาสมัพนัธ์และมุง่สร้างวฒันธรรมการดแูลสขุภาพ 

ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	ผลการด�าเนนิงาน มยีอดจ�าหน่ายรวม ๒๓,๓๕๙,๔๐๗ บาท 

และผู้เข้าชมงานรวม ๑๐๐,๕๙๔ คน 

	 	 	 (๖)	 งาน “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญแด่แม่” ระหว่างวันที่	๓-๒๓	 

สิงหาคม	๒๕๕๘	(รวม	๒๑	วัน)	เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ 

เนือ่งในวันแม่แห่งชาต	ิและสร้างความเช่ือมัน่ต่อสนิค้าและผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาไทยทีผ่่านการสร้างสรรค์ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ทีม่าจากภมิูปัญญาไทย ผลการด�าเนนิงาน มยีอดจ�าหน่ายรวม ๒๐,๖๒๓,๗๑๘ บาท ผู้เข้าชมงานรวม 

๗๕,๘๗๗ คน 

	 	 	 (๗)	 งานย่านธุรกจิสร้างสรรค์ และสนิค้า GI “ตืน่ตาสนิค้า GI ตืน่ใจอตัลกัษณ์

ชมุชน”	ระหว่างวนัที	่๑-๒๗	กนัยายน	๒๕๕๘	(รวม	๒๗	วนั)	เพือ่ส่งเสริมภาพลกัษณ์และประชาสมัพันธ์

ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้า	 GI	 (Geographical	 Indication)	 หรือ	 “ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

จดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าในย่านธรุกิจสร้างสรรค์	 และสนิค้า	 GI	 ส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการไทย

ในภูมิภาคในชุมชนต่าง	 ๆ	 ให้มีโอกาสทางการค้า	 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 กระตุ้น

เศรษฐกจิการค้าชมุชนของจงัหวดัให้เจรญิเตบิโตและมคีวามเข้มแขง็ ผลการด�าเนนิงาน มยีอดจ�าหน่าย

รวม ๓๔,๗๑๙,๒๖๔ บาท ผูเ้ข้าชมงานรวม ๑๕๑,๗๓๑ คน ผลการเจรจาธรุกจิ (Business matching) 

กระทรวงพาณิชย์มียอดสั่งซื้อทันที จ�านวน ๓ ล้านบาท ยอดสั่งซื้อสินค้าภายใน ๑ ปี จ�านวน 

๑๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. (ประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท)

	 	 	 (๘)	 งานถนนสายวัฒนธรรม	 เป็นงานที่จัด 

ควบคู ่กับการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	 โดยเริ่มตั้งแต ่วันที่	 

๘	 พฤษภาคม-๒๗	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 มีลักษณะเป็นถนนคนเดินเพื่อให้ 

เป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีไทยเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีแบบไทย 

ผลการด�าเนินงาน ยอดจ�าหน่ายรวม ๓๕,๙๔๑,๐๘๖ บาท ผู้เข้าชมงานรวม 

๓๒๒,๖๖๕ คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 ทั้งนี้	ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมต่อไปจนถึง 

เดือนธันวาคม	๒๕๕๘	 โดยในเดือนตุลาคม	๒๕๕๘	 ก�าหนดจัดพร้อมกัน	 ๒	 งาน	 คือ	 งาน	“สุดยอด 

SMEs ของดีทั่วไทย” ระหว่างวันที่	๒-๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	(รวม	๒๔	วัน)	และงาน	“นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ระหว่างวันที่	๓-๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๘	(รวม	๒๓	วัน)	(ผลการด�าเนินงาน 

สดุยอด SMEs ของดทีัว่ไทย มยีอดจ�าหน่ายรวม ๑๕,๘๘๕,๔๔๑ บาท ผูเ้ข้าชมงานรวม ๖๖,๙๖๘ คน 

และงานนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่ SMEs มียอดจ�าหน่าย รวม ๑๖๖,๑๗๕,๔๗๘ บาท ผูเ้ข้าชมงาน 

รวม ๕๔,๖๙๒ คน)	ระหว่างวันที่	๓-๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	(รวม	๒๓	วัน)	ก�าหนดจัดงาน	“OTOP 

TO	 AEC	 มรดกของแผ่นดิน	 จากท้องถิ่นสู่สากล”	 และเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ก�าหนดจัดงาน	 

“ของที่ระลึกแด่พ่อของขวัญปีใหม่”

สรุปภาพรวมการด�าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและตลาดนัดชุมชน

กิจกรรม
ช่วงการด�าเนินการ

ในปี ๒๕๕๘

ยอดจ�าหน่าย 

(บาท)

จ�านวน

ผู้ร่วมงาน 

(คน)

(๑)	ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ ๑๙	มกราคม-

๑	มีนาคม

๑๐,๕๑๙,๖๐๑ ๖๐,๐๐๐

(๒)	ตลาดน�้า ๑๒	กุมภาพันธ์-

๑	มีนาคม

๕๕,๐๐๐,๐๐๐	 ๒๐๐,๐๐๐

(๓)	งาน	“วิถีข้าว	วิถีไทย	Thai	rice:

Thainess”

๕	มีนาคม-

๕	เมษายน

๗,๙๘๘,๔๕๐ ๔๗,๘๖๓

(๔)	งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ๖-๓๑	พฤษภาคม ๒๕,๓๙๔,๖๙๗ ๑๒๗,๐๕๒

(๕)	งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ

และปลาสวยงาม

๕-๒๘	มิถุนายน ๒๓,๘๘๕,๘๕๘ ๑๒๑,๙๕๓

(๖)	มหกรรม	“เมืองสุขภาพดี	วิถีชุมชน” ๗-๒๖	กรกฎาคม ๒๓,๓๕๙,๔๐๗ ๑๐๐,๕๙๔

(๗)	“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	

ของขวัญแด่แม่”

๓-๒๓	สิงหาคม ๒๐,๖๒๓,๗๑๘ ๗๕,๘๗๗

(๘)	งานย่านธรุกจิสร้างสรรค์	และสนิค้า	GI 

“ต่ืนตาสินค้า	GI	ต่ืนใจอัตลักษณ์ชมุชน”

๑-๒๗	กันยายน ๓๔,๗๑๙,๒๖๔ ๑๕๑,๗๓๑

(๙)	งานถนนสายวัฒนธรรม ๘	พฤษภาคม-

๒๗	กันยายน

๓๕,๙๔๑,๐๘๖ ๓๒๒,๖๖๕

(๑๐)	สุดยอด	SMEs	ของดีทั่วไทย ๒-๒๕	ตุลาคม ๑๕,๘๘๕,๔๔๑ ๖๖,๙๖๘

(๑๑)	นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ	SMEs ๓-๒๕	ตุลาคม ๑๖๖,๑๗๕,๔๗๘ ๕๔,๖๙๒

รวม ๔๑๙,๔๙๓,๐๐๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 นอกจากนี	้ ได้ด�าเนนิการขยายรปูแบบตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	บรเิวณด้านข้าง

ท�าเนียบรัฐบาล	 สู่ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร	 ๔	 มุมเมือง	 ในชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

(สถานที่)”	โดยด�าเนินการไปแล้ว	๒	ตลาด	ได้แก่	(๑)	ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	ปากเกร็ด	(ริมน�้าชลฯ) 

กรมชลประทาน	 จังหวัดนนทบุรี	 และ	 (๒)	 ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	 อ.ต.ก.	 สุวรรณภูมิ	 เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร	 และได้จัดตลาดนัดชุมชนในชื่อ	 “ตลาดชานกรุง”	 รอบกรุงเทพมหานคร	 ส่ีมุมเมือง 

ได้แก่	(๑)	ตลาดชานกรงุ	ถนนอทุยาน	เขตทววัีฒนา	(๒)	ตลาดชานกรงุ	ศนูย์กฬีาเฉลมิพระเกยีรติบางมด	

เขตทุ่งครุ	 (๓)	ตลาดชานกรุง	บริเวณหน้าห้างไอทีสแควร์	 เขตหลักสี่	 และ	 (๔)	ตลาดชานกรุง	บริเวณ

กรมอุตุนิยมวิทยา	เขตบางนา

  ๑.๒.๑๑ ขยายการจดัตลาดนดัชมุชน	ในลักษณะเช่นเดียวกบัตลาดคลองผดงุกรงุเกษม

ไปยังสี่มุมเมือง	รอบกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	ดังนี้

ภูมิภาค กิจกรรม

ภาคเหนือ ตลาด	“กาดนั่งยอง	คล้องย่าม”	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดนัด	“ถนนคนเดิน	เซราะกราว	วอลค์กิ้งสตรีท”	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้ ตลาดนัดชุมชน	ไทยช่วยไทย	คนไทยยิ้มได้	“ถนนวัฒนธรรม	ลานเด็กยิ้ม”	

จังหวัดกระบี่

ภาคกลาง ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย	คนไทยยิ้มได้	จังหวัดราชบุรี

๒. การป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 
	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญแก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 โดยได้ก�าหนดให้มีกลไก

เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด	 ซึ่งรายละเอียดผลการด�าเนินการ

รายละเอียดเนื้อหาปรากฏอยู่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๓

๓. การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชน 
	 รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม	 ระบบการออม	 และ

ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	ดังนี้

 ๓.๑ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

  ๓.๑.๑ คุ้มครองดูแลแรงงาน

	 	 	 (๑)	 ตรวจแรงงาน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 (๑.๑)	 ตรวจสถานประกอบกจิการ เพ่ือให้นายจ้างปฏิบตัติามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานและคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนในการท�างาน	 สิทธิประโยชน์ไม่ต�่ากว่า

ที่กฎหมายก�าหนด	 โดยเน้นตรวจในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่	 สถานประกอบกิจการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทีม่กีารใช้แรงงานเดก็และแรงงานต่างด้าวทีอ่าจน�าไปสู่การค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	สถานประกอบกจิการ

ทีไ่ม่เคยผ่านการตรวจแรงงานภายใน	๕	ปี	และสถานประกอบกจิการขนาดเล็กทีม่ลูีกจ้าง	จ�านวน	๑-๔๙	คน	

ที่ไม่ผ่านการตรวจแรงงาน	สถานประกอบกิจการรายใหม่	และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายในปีท่ีผ่านมา	 จ�านวน	 ๓๙,๙๐๓	 แห่ง	 มีลูกจ้าง	 จ�านวน	 ๑,๓๗๓,๓๙๔	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๒๒.๓๒	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๑,๑๒๒,๘๐๐	คน	

	 	 	 	 (๑.๒)	 ตรวจแรงงานนอกระบบ	 โดยพนักงานตรวจแรงงานได้เข้าไป 

ตรวจสอบแรงงานเพือ่ตดิตาม	ตรวจสอบ	ดแูลสภาพการจ้างงาน	สภาพการท�างาน	ให้ผู้จ้างงาน	ผู้รบังาน 

ไปท�าที่บ้าน	 นายจ้าง	 ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม	 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 

พ.ศ.	๒๕๕๓	หากพบว่ามกีารปฏิบตัไิม่ถกูต้อง	พนกังานตรวจแรงงานจะด�าเนนิการให้ค�าแนะน�า	ออกค�าสัง่ 

และด�าเนินคดีตามล�าดับ	 หากสถานประกอบกิจการยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้	 ได้ด�าเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ	 จ�านวน	 ๓๑,๔๖๓	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๐๔.๙๑

จากเป้าหมายทั้งปี	๒๙,๙๙๐	คน	

	 	 	 (๒)	 ให้ความรู ้และตรวจก�ากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย	 รวมทั้งลด 

การเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานในสถานประกอบกจิการ	จ�านวน	๑๖,๖๓๘	แห่ง	มลูีกจ้างเกีย่วข้อง	จ�านวน 

๙๑๘,๗๗๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๕๔.๘๑	จากเป้าหมายทัง้ปี	 จ�านวน	๕๙๓,๕๐๐	คน	อบรมให้ความรู้

เรือ่งความปลอดภยัในการท�างานให้นายจ้าง	ลกูจ้าง	เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร	

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๖,๘๖๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๕.๕๕	จากเป้าหมายทั้งปี	๖,๕๐๐	คน

	 	 	 	 นอกจากนี	้ยงัได้ให้ความรูด้้านการคุม้ครองแรงงาน	โดยการให้ค�าปรกึษา	 

ชี้แจง	แนะน�า	และการตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน	รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมาย 

ให้แก่กลุม่เป้าหมาย	เช่น	แรงงานในระบบ	แรงงานนอกระบบ	นกัเรยีน/นกัศึกษาทีจ่ะเข้าสู่ตลาดแรงงาน	

และผู้ปกครองแรงงานเด็ก	 โดยมีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน	 จ�านวน	๕๗๓,๘๗๔	 คน

คิดเป็นร้อยละ	๑๐๔.๘๗	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๕๔๗,๒๑๐	คน	และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย

ในการท�างานแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒๙	 ภายใต้แนวคิด “ปลูกจิตส�านึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ 

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยที่ดี”ระหว่างวันท่ี	 ๒-๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ศูนย์นิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น	๔๐,๕๐๙	คน

	 	 	 (๓)	 ด�าเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ 

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี	 โดยเน้นการท�างานในเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ความรู ้

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ	 ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบ 

ของทวิภาครีปูแบบใดรปูแบบหนึง่	เพือ่ท�าหน้าทีป่รกึษาหารอืร่วมกนั	น�ามาซ่ึงความสมัพนัธ์อันดรีะหว่าง 

นายจ้างกับลูกจ้าง	รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ

ให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง	ทั้งนี้	ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ	จ�านวน	๑๑,๔๒๑	แห่ง

มีลูกจ้างเก่ียวข้อง	 จ�านวน	 ๕๙๘,๖๒๐	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑๙.๗๒	 จากเป้าหมายทั้งปี	 จ�านวน	

๕๐๐,๐๐๐	 คน)	 รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมาย

ก�าหนดให้แก่สถานประกอบกจิการเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติแรงงาน	ครอบครวั	และความมัน่คงของสงัคม	

โดยมุง่เน้นการจดัสวสัดกิารทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด�าเนนิชีวติ	ให้คนในองค์กรได้รบัความสะดวกสบาย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ในการท�างาน	มคีวามมัน่คงในอาชีพ	จงูใจให้มขีวญัและก�าลงัใจทีดี่	มคีวามพอใจในการท�างาน	ครอบครวั

มีความมั่นคง	 ได้มีการพัฒนาตนเอง	 เพื่อยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าต่อไป	ทั้งนี้	 มีสถานประกอบกิจการ 

ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน	 ครอบครัว	 และสังคม	 จ�านวน	 ๑๑,๔๗๗	 แห่ง	 (คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๐๔.๓๔	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๑๑,๐๐๐	แห่ง)	มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง	จ�านวน	๖๑๘,๐๘๐	คน 

	 	 	 (๔)	 สนบัสนนุสถานประกอบกจิการให้มกีารปฏบัิตติามข้อก�าหนดมาตรฐาน

ด้านแรงงานไทยและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: 

CSR) เพือ่ให้สถานประกอบกจิการมคีวามรู	้ความเข้าใจและสามารถน�าไปพฒันาองค์กรให้มกีารปฏบิตัิ

ต่อผู้ใช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง	 มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมความรู้	 จ�านวน	๕,๔๗๕	 แห่ง 

(คดิเป็นร้อยละ	๑๐๕.๒๙	จากเป้าหมายทัง้ปี	จ�านวน	๕,๒๐๐	แห่ง)	มลีกูจ้างเกีย่วข้อง	จ�านวน	๗๖๘,๒๓๑	คน

	 	 	 (๕) ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 	 	 (๕.๑)	 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 กรณีคลอดบุตร	 ทุพพลภาพ	 ตาย	 สงเคราะห์บุตร	

ชราภาพ	และว่างงาน	โดยข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	มีผู้ขึ้นทะเบียน	จ�านวน	๑๑.๓๖	ล้านคน

คิดเป็นร้อยละ	๑๐๑.๑๖	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๑๑.๒๓	ล้านคน	โดย	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘ 

มผีูป้ระกนัตนได้รบัสิทธปิระโยชน์ดงักล่าวจากกองทนุประกนัสงัคม	จ�านวน	๒๔,๓๙๗,๓๑๕	คน	คดิเป็นเงนิ 

๓๗,๘๐๓.๑๗๐	ล้านบาท

	 	 	 	 (๕.๒)	 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จ�านวน 

๙.๒๗	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๕๔	จากเป้าหมายทั้งปี	จ�านวน	๙.๒๒	ล้านคน	ได้รับสิทธิประโยชน์ 

จากเหตเุนือ่งจากการท�างาน	(จากกองทนุเงนิทดแทน)	จ�านวน	๘๘,๗๙๒	คน	คดิเป็นเงนิ	๑,๓๓๖.๕๖	ล้านบาท

	 	 	 	 (๕.๓)	 ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตัิ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เพื่อให้แรงงานนอกระบบ	 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต	 โดยจากข้อมูล	 ณ	 วันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 มีผู้ขึ้นทะเบียน	 

จ�านวน	๒.๕๕	ล้านคน	และมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน	จ�านวน	๙๘,๘๙๙	คน	คิดเป็นเงิน 

๔๔๘.๑๙	ล้านบาท

	 	 	 	 นอกจากน้ี	 ยังได้ออกหน่วยเคล่ือนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคม 

แบบเบด็เสร็จ	(Service	Delivery	Unit)	แก่ประชาชนในพ้ืนที	่เช่น	การให้ความรูเ้กีย่วกับการรบัขึน้ทะเบยีน 

รบัช�าระเงนิสมทบผูป้ระกนัตน	ตอบปัญหาและส่งเสรมิให้มกีารช�าระเงนิสมทบล่วงหน้าของผูป้ระกนัตน 

มาตรา	๔๐	โดยข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ	จ�านวน 

๑๒,๕๒๑	ครั้ง	มีผู้เข้ารับการบริการ	จ�านวน	๑,๒๔๗,๔๐๐	คน	

	 	 	 (๖) พัฒนาการให้การคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ 

	 	 	 	 (๖.๑)	 จัดตัง้ศนูย์ประสานงานและสนบัสนนุเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ 

ณ	ส�านกังานแรงงานจงัหวดัทกุแห่งทัว่ประเทศ	ท�าหน้าทีใ่นการบรูณาการการท�างานกบัร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบ	 โดยจะเน้นการลงพื้นที่

พบประชาชน	ส�ารวจจ�านวนและอาชพีของแรงงานนอกระบบ	และให้ความช่วยเหลอืแก่แรงงานนอกระบบ

ให้ได้รับความคุ้มครองดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	 พร้อมบูรณาการหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้สร้างความเข้มแขง็มัน่คงทางอาชพีและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ	โดยให้อาสาสมคัร

แรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๖.๒) จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ	 รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุน 

การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 เพื่อเป็นช่องทางการออมเพื่อการด�ารงชีพในยามชราที่ครอบคลุมประชาชน 

ทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งยังไม่ได้ 

รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง	 และไม่มีช่องทางหรือเข้าถึงระบบการออมเงินในขณะที ่

อยู่ในวัยท�างานรวมท้ังให้ยกเลิกการด�าเนินการประกันสังคมตามมาตรา	 ๔๐	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ประกันสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 กรณีบ�านาญชราภาพ	 (ทางเลือกท่ี	 ๓	 

ทางเลอืกที	่๔	และทางเลอืกที	่๕)	โดยมกีารเปิดรบัสมัครสมาชกิแล้วตัง้แต่ 

วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	ซึ่ง	ณ	วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	มีจ�านวน 

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ	 ทั้งส้ิน	 ๒๖๘,๒๘๙	 ราย	 มีจ�านวน 

เงินสะสมของสมาชิกทั้งสิ้น	๒๔๙.๑๐	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นับจากวันที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรก	(๑๕๓,๗๕๐	ราย)	

	 	 	 (๗)	 แก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน

	 	 	 	 (๗.๑)	 จดัท�าร่างพระราชบัญญติัแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  คณะรฐัมนตรี 

ได้มีมติเม่ือวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล

พ.ศ.	....	เพือ่คุม้ครองแรงงานทางทะเลและมกีฎหมายทีส่อดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล	 

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ตามมาตรฐานสากล	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 

๘	กันยายน	๒๕๕๘	ที่ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณาด�าเนินการ

	 	 	 	 (๗.๒)	 จัดท�าร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 เมื่อวันที่	๒๑	พฤษภาคม	 

๒๕๕๘	ได้มกีารประชมุหารอืร่วมกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ทีป่ระชุมได้มมีตใิห้น�าร่างพระราชบญัญัต	ิ 

ทั้ง	๒	ฉบับ	กลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งและให้ตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับ	 

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	

	 	 	 	 (๗.๓) แก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายความคุ ้มครองและ 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน	โดยได้ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘ 

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๘	และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 

๑๒๐	วัน	นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(วันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๘)	และขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการแก้ไขกฎหมายล�าดับรอง	จ�านวน	๑๗	ฉบับ

	 	 	 (๘) ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ ส�านักงานแรงงานไทย

ในต่างประเทศ	จ�านวน	๑๔	แห่ง	(๑๓	ประเทศ)	ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ	ที่พัก	

โรงพยาบาล	และสถานกกักนั	จ�านวน	๒๒,๑๖๘	คน	รวมทัง้ตดิตามช่วยเหลอืและเรยีกร้องสิทธปิระโยชน์

ให้แรงงานไทย	จ�านวน	๑๓,๙๔๘	คน	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๗๓,๓๔๓	ล้านบาท



110 นโยบายข้อ ๓

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๑.๒ การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

	 	 	 (๑)	 กลุ่มเด็กและเยาวชน

	 	 	 	 (๑.๑)	 แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมหรอืคณุแม่วยัใส คณะรฐัมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	

และอยู่ระหว่างการจัดท�าแผนแม่บท	(Master	Plan)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ที่เป็นแผนแบบ	One	Goal	One	Plan	นอกจากนี้	ยังได้ร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	

(United	Nations	Population	Fund	:	UNFPA)	พฒันาระบบการดแูลและช่วยเหลือเดก็นกัเรยีนในทุกมติิ 

เช่น	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	 การจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษา	 โดยอบรมผู้สอน 

ให้รู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน	การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

	 	 	 	 (๑.๒) ด�าเนินโครงการเงินอุดหนุน 

เ พ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 เป ็นการจัดสวัสดิการพื้นฐาน 

และสร ้างระบบการคุ ้มครองทางสังคมให ้เด็กแรกเกิดได ้รับ 

การเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ	 และส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย	 

รวมถงึการเข้าถงึบรกิารของรฐั	และเป็นการประกนัสทิธด้ิานการอยูร่อด 

และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วย	 สิทธิเด็ก	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นเด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๘-๓๐	กันยายน	 

๒๕๕๙	บิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทย	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ	 

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด	 จากหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 

อยู่ในครัวเรือนยากจน	และครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน	

	 	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ได้เปิดให้ลงทะเบยีนรบัสิทธตัิง้แต่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๘- 

๓๐	 มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	 ส�านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร	 เทศบาลเมืองพัทยา	 และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 (ตามถิ่นที่อยู ่)	 และขยายเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิในระหว่างวันที่	 ๑	 เมษายน- 

๓๐	กนัยายน	๒๕๕๙	ณ	กรมกจิการเดก็และเยาวชน	ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	และส�านกังานพฒันาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

	 	 	 	 (๑.๓) ด�าเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็ก ใน	 ๓๖	 พื้นที่

๑๒	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัอดุรธาน	ีชุมพร	เชยีงใหม่	พะเยา	กาญจนบรุ	ีจนัทบรุ	ีล�าปาง	นครปฐม	ร้อยเอด็	

พังงา	สตูล	 และสุรินทร์	 โดยได้มีการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ	 (MoU)	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

และคุ้มครองเด็กในชุมชนของหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น

และระดับจังหวัด	เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงาน	โดยมีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การจัดส่งชุดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กให้แก่พื้นที่เป้าหมาย	

	 	 	 	 (๑.๔)	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ตามมาตรฐานการส่งเสริม 

สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนใน	 ๖	 มิติ	 ได้แก่	 มิติศีลธรรม	 มิติการด�ารงชีวิต

มิติวิชาการ	มิติสังคม	มิติอาชีพ	และมิตินันทนาการ	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กรอบด้านใน	๓	กิจกรรม	

คือ	(๑)	กิจกรรมกิจวัตรประจ�าวัน	(๒)	กิจกรรมร่วมกับครอบครัว	และ	(๓)	กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์

ซึง่ด�าเนนิการใน	๒๒	จงัหวดั	และอบรมให้ความรูก้บัเครือข่ายในการท�ากจิกรรมในพืน้ที	่และให้ค�าปรกึษา	

(Coaching)	 รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงาน	 โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ที่ดีขึ้น	จ�านวน	๓,๗๙๘	คน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 นอกจากนี้	 ยังได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและ 

เยาวชนอีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย	 สร้างพลังพัฒนาชาติ	 ซึ่งด�าเนินการ 

ร่วมกบัมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด	เพือ่ให้ยวุสตรมีคีวามรู	้ความเข้าใจ	ได้เรยีนรูถ้งึแนวทางพระราชด�าริ 

พระราชกรณียกิจ	และหลักคุณธรรม	จริยธรรม	ส�าหรับเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิต	 และการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนในอนาคต	 

จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสถานที่ราชการเตรียมการด�าเนินการ 

ให้ปี	๒๕๕๙	เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 

อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกช่วงวัย 

ตั้งแต่อายุ	๐-๓	ปี	 เด็กปฐมวัย	การศึกษาภาคบังคับ	 (ประถมศึกษา 

ปีที่	๑-มัธยมศึกษาปีที่	๓)	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาปีที่	๖) 

และอุดมศึกษา

	 	 	 (๒)	 กลุ่มสตรี 

	 	 	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญให้แก่กลุ่มสตรี	 เช่น	 การจัดงาน 

วันสตรีไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๘	“พลังสามัคคี	พลังสตรี	พลังแผ่นดิน”	การด�าเนินโครงการส่งเสริมให้สตรี 

มีส่วนร่วมทางการเมืองและมีศักยภาพ โอกาสและความเท่าเทียมในกระบวนการทางการเมือง

และการบริหาร โดยจัดต้ังสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้และสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัดอีก	 ๗	 จังหวัด	

ได้แก่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	กระบี่	ปัตตานี	สงขลา	ระนอง	ยะลา	และภูเก็ต	นอกจากนี้	ยังได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) เพื่อขับเคลื่อน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ท�างาน

การจัดท�าหลักสูตรบทบาทหญิงชาย	 :	 ผลการศึกษาเรื่อง	 “มิติหญิงชายในระบบการศึกษาของไทย”	

รวมท้ังการพิจารณาก�าหนดสัดส่วนหญิงชายที่ใกล้เคียงกันในการเสนอผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 

ของพรรคการเมือง

	 	 	 (๓)	 กลุ่มผู้พิการ 

	 	 	 	 (๓.๑)	 ด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ส�าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดยได้ติดตามการปรับปรุงหรือจัดให้มีส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับคนพิการ	 ในอาคารสถานที่สาธารณะและสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด 

รวม	๗๖	จังหวัด	ๆ	ละ	๒๐,๐๐๐	บาท	ในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์ได้	 รวมถึงอบรมการออกแบบเพื่อการใช้งาน 

ได้ทุกกลุ่มในสังคมตามแนวทางการจัดส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ส�าหรับคนพิการและพัฒนาระบบ	Thai	Accessible	Place
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สนับสนุนการรวมกลุ่ม

ประกอบอาชีพของคนพิการ

จ�านวน 

(กลุ่ม)

งานฝีมือและงานประดิษฐ์ ๔๕

เครื่องใช้ ๒๑

งานจักสาน ๑๑

งานอาหาร/อาหารแปรรูป ๔

งานเกษตรกรรม ๖

งานบริการ ๗

	 	 	 	 (๓.๒)	 ปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ 

รถประจ�าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (รถเมล์ NGV) ชานต�่า โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๓.๒.๑)	 ส�ารวจเส้นทางรถเมล์เพื่อการปรับปรุงรองรับ 

รถเมล์ NGV ชานต�า่	ซ่ึงด�าเนนิการเสรจ็แล้วร้อยละ	๑๐๐	โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MoU) 

เ พ่ือศึกษาและส�ารวจ ส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ	 จ�านวน	 ๑๖	 หน ่วยงาน	 

การจัดอบรมมาตรฐานและแนวทางการส�ารวจสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการตามหลัก	 

Universal	Design:	UD	และส�ารวจเส้นทางการเดินรถ	จุดจอดรถ	ทางลาด	ฟุตปาธ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	 

๑,๒๒๔	จุด	ในถนนสายหลัก	๒๐	สาย

	 	 	 	 	 	 (๓.๒.๒)	 ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมจากการส�ารวจเพือ่รองรบั 

รถเมล์ NGV ชานต�า่	มเีป้าหมายจ�านวน	๕๐	คนั	และป้ายรถเมล์	จ�านวน	๙๐	แห่ง	โดยอยูร่ะหว่างจดัหา 

รถเมล์	NGV	ชานต�่า	ซึ่งจะน�าเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๕๐	คัน	ด�าเนินการปรับปรุง 

สะพาน	จ�านวน	๑๑	แห่ง	ปรบัปรงุป้ายรถเมล์	ทางลาด	และฟตุปาธ	จ�านวน	๙๐	แห่ง		และอบรมการให้บรกิาร 

คนพิการแก่พนักงานขับรถและพนักงานเก็บเงินบนรถโดยสารประจ�าทางในเดือนตุลาคม	๒๕๕๘

	 	 	 	 (๓.๓)	 ส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ 

เพื่อให้มาตรฐานล่ามภาษามือมีความสมบูรณ์	 ครบถ้วน	 และมีแนวทาง 

ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นล่ามภาษามอืได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน	๕	มาตรฐาน 

โดยข้อมูล	ณ	 กันยายน	๒๕๕๘	 มีล่ามภาษามือจดแจ้ง	 จ�านวน	๕๘๔	 คน 

ให้บริการคนพิการทางการได้ยิน	จ�านวน	๓,๘๕๐	คน	

	 	 	 	 (๓.๔)	 ป รั บ ส ภ า พ บ ้ า น ค น พิ ก า ร  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ�านวน ๒,๔๙๘ หลัง ด�าเนินการแล้ว	 ๒,๔๐๘	 หลัง	 คงเหลือ	 ๙๐	 หลัง 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม	๒๕๕๙

	 	 	 	 (๓.๕)	 เสริมพลั งคนพิการและผู ้ ดู แล 

คนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยสนับสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชพี 

ของคนพิการและผูด้แูลคนพิการ	 ในส่วนภมูภิาค	จ�านวน	๗๖	จงัหวดั	 จ�านวน	 

๑๐๐	กลุม่	ๆ	ละ	๕๐,๐๐๐	บาท	

	 	 	 	 	 	 นอกจากนี	้ได้ส่งเสรมิการมงีานท�าผ่านตลาดงานคนพกิารออนไลน์

ที่เว็บไซต์	 www.ตลาดงานคนพิการ.com	 โดยมีบริการจัดหางานและจับคู่งานคนพิการกับนายจ้าง	

ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๗	จนถึงปัจจุบัน	มีคนพิการใช้บริการ	จ�านวน	๔,๘๙๔	คน	นายจ้าง	จ�านวน	

๑,๙๘๓	คน	และคนพิการได้งานท�าแล้ว	จ�านวน	๕๗๘	คน

	 	 	 	 (๓.๖)	 สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยความพิการ	 โดยปรับเพิ่มจากเดิม	 

๕๐๐	บาทต่อคนต่อเดอืน	เป็น	๘๐๐	บาทต่อคนต่อเดอืน	มเีป้าหมาย	๑,๓๕๒,๓๒๒	คน	ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 

วงเงินรวมทั้งสิ้น	๑๒,๙๘๒,๒๙๑,๒๐๐	บาท	

	 	 	 	 (๓.๗)	 สร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแล

คนพิการในชนบท	 โดยมีเป้าหมายคนพิการทุกประเภทความพิการ	 จ�านวน	 ๖,๔๘๐	 คน	 จ�านวน 

๑๒๙,๖๐๐,๐๔๓	 บาท	 ด�าเนินการแล้ว	 ร ้อยละ	 ๘๒.๓๖	 (จ�านวน	 ๕,๓๐๕	 คน/๔๓๕	 รุ ่น) 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๑๐๘	รุ่น	จ�านวน	๑,๑๗๕	คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๓.๘)	 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและภาครัฐ

โดยมีเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๑๒,๗๗๖	 แห่ง	 ด�าเนินการแล้ว	 ร้อยละ	 ๘๐.๕๓	 (จ�านวน	 ๑๐,๒๘๘	 แห่ง

และจ�านวนคนพิการ	 ๓๔,๑๒๖	 คน)	 มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ	 ด�าเนินการเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงต้องรับคนพิการเข้าท�างานตามกฎหมายก�าหนด	 ภายใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และให้รายงานผลการปฏิบัติหรือน�าเสนอแผนการด�าเนินงานทุก	๑	ปี

	 	 	 	 (๓.๙)	 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีเป้าหมาย 

ให้คนพกิารได้รบัการกู้ยมืเงนิประกอบอาชพี	๑๐,๐๐๐	คน	โดยด�าเนนิการแล้ว	๑๑,๔๖๐	คน	คดิเป็นร้อยละ 

๑๑๔.๖๐	 มีการปรับเพิ่มเงินกู ้ยืมกองทุน	 จากเดิม	 ๔๐,๐๐๐	 บาท	 เป ็น	 ๖๐,๐๐๐	 บาท 

และให้มีการพิจารณาเป็นราย	ๆ	โดยไม่เกิน	๑๒๐,๐๐๐	บาท	และปรับเพิ่มอ�านาจการพิจารณาอนุมัติ 

แผนงาน/โครงการของคณะอนกุรรมการบริหารกองทนุ	จากเดมิไม่เกนิ	๑๐	ล้านบาท	เป็นไม่เกนิ	๓๐	ล้านบาท	

	 	 	 	 (๓.๑๐)	ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 โดยได้จัดท�า 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธกิารจดัการศกึษาในศนูย์การเรยีนเฉพาะความพกิาร	พ.ศ.	....	เพือ่เปิดโอกาส 

และสนบัสนนุให้บคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กรวชิาชพี	สถาบนั 

ศาสนา	สถานประกอบการ	โรงพยาบาล	สถาบนัทางการแพทย์	สถานสงเคราะห์	และสถาบนัทางสงัคมอ่ืน 

ที่มีความพร้อม	 เป็นผู้จัดการศึกษาในรูปแบบ “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ”	 ได้	 โดยได้รับสิทธิ 

ประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน	 ส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ส่ือ	 บริการ	 และความช่วยเหลืออื่นใดจากรัฐ	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรอืองค์กรเอกชนอืน่	ผู้จดัการศึกษาทีป่ระสงค์จะจดัตัง้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิาร 

จะต้องยืน่ค�าขอและแผนการจดัการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ 

ระดับจังหวัด	

	 	 	 (๔)	 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 

	 	 	 	 (๔.๑)	 ด�าเนนิโครงการ “บ้านเอือ้อาทร”	ผลการด�าเนนิงาน	ณ	ช่วงเดอืน

ตุลาคม	 ๒๕๕๗-กันยายน	 ๒๕๕๘	 มีการก่อสร้างตามหน่วยด�าเนินการ	 จ�านวน	 ๓๒๕	 โครงการ

๒๘๐,๗๙๐	หน่วย	ดังนี้

การด�าเนินการ จ�านวน (โครงการ) จ�านวน (หน่วย)

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๑๕ ๒๗๖,๙๓๒

-	ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗ ๒๙๗ ๒๗๒,๒๕๖

-	ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗			

		(ตุลาคม	๒๕๕๖–กันยายน	๒๕๕๗)

๑๓ ๓,๓๖๙

-	ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

		(ตุลาคม	๒๕๕๗–กรกฎาคม	๒๕๕๘)

๕ ๑,๓๐๗

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑๐ ๓,๘๕๘

รวม ๓๒๕ ๒๘๐,๗๙๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส�าหรับ

ผู้สูงอายุการด�าเนินการ

จ�านวน 

(หลัง)

จังหวัดแพร่ ๑๕

จังหวัดสิงห์บุรี ๖

จังหวัดลพบุรี ๒๒

จังหวัดอุบลราชธานี	(เขื่องใน) ๔

จังหวัดสุรินทร์ ๑๓

จังหวัดเลย ๒๐

จังหวัดจันทบุรี ๒๐

	 	 	 	 (๔.๒)	 โครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุดที่  ๑	 ผลการด�าเนินงาน	 

ณ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๘	รวม	๓๘	โครงการ	จ�านวน	๑๖,๑๔๖	หน่วย	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๔.๒.๑)	 การขาย ขณะนี้อยู ่ ระหว ่างด�า เนินการตาม 

แผนการขายจ�านวน	๓๗	โครงการ	๑๕,๐๗๐	หน่วย	ซึง่มยีอดขายรวม	๑๑,๕๔๙	หน่วย	หรอืคดิเป็นร้อยละ	๗๗

	 	 	 	 	 	 (๔.๒.๒) การก่อสร้างตามแผนการลงทุนโครงการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยชุดที่	๑	ปี	๒๕๕๗	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

การด�าเนินการ จ�านวน (โครงการ)

(๑)	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑๙

(๒)	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑

(๓)	จัดหาผู้รับจ้าง ๖

(๔)	ปรับปรุงรูปแบบอาคาร	ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี		

พิจารณาอนุมัติ

๑๒

รวม ๓๘

	 	 	 	 (๔.๓)	 โครงการปรบัปรุงทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอาย	ุซึง่เป็นผูม้รีายได้น้อย 

และผู้ยากไร้	 โดยมีแผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 จ�านวน	 ๑๐๐	 หลัง 

ในพื้นที่	๗	จังหวัด

	 	 	 	 	 	 ในส่วนของผลการด�าเนินงาน	 

ณ	 เดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 

โครงการ	 คือ	 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	 ๖๐	 ปีขึ้นไปท่ีเป็นผู้มีรายได้น้อย 

และ/หรือผู้ยากไร้	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีรายได้ครัวเรือน 

ต�่ากว่าเส้นความยากจน	ณ	ปัจจุบัน	และอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ 

ไม่เหมาะสมแก่การอยูอ่าศยัทีเ่อ้ือต่อการมีคณุภาพชวีติทีด่	ีและไม่สามารถ 

ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวในการดูแลที่อยู ่อาศัยของตนเองได	้ 

ขณะนี้อยู ่ระหว่างการปรับปรุงท่ีอยู ่อาศัย	 จ�านวน	 ๕	 พื้นท่ีจังหวัด	 

รวม	๖๕	หลัง	 ได้แก่	พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	ลพบุรี	อุบลราชธานี	สุรินทร์	 

และเลย	 และจัดหาผู้รับจ้างเพื่อด�าเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย	 จ�านวน	 

๒	พื้นที่	๓๕	หลัง	ได้แก่	พื้นที่จังหวัดแพร่และจันทบุรี

	 	 	 	 (๔.๔) โครงการพฒันาความมัน่คงทีอ่ยู ่

อาศัยคนจนในชุมชนแออัด“โครงการบ้านมั่นคง”	 ซึ่งได้มีการจัดท�า 

แผนการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาชมุชนรมิคลองตามแนวทางและข้อส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี	 โดยได้จัดท�าแผนการด�าเนินการระยะ	๓	 ปี	 (ปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐)	 เพ่ือแก้ไขปัญหา 

การรุกล�้าล�าคลอง	จ�านวน	๙	แห่ง	ได้แก่	(๑)	คลองลาดพร้าวและคลองสอง	(๒)	คลองเปรมประชากร	 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(๓)	คลองบางเขน	(๔)	คลองสามวา	(๕)	คลองลาดบัวขาว	(๖)	คลองบางซื่อ	(๗)	คลองประเวศบุรีรมย์	 

(๘)	 คลองพระโขนง	 และ	 (๙)	 คลองพระยาราชมนตรี	 เป้าหมาย	 ๖๖	 ชุมชน	 ๙,๙๘๑	 หลังคาเรือน 

โดยในปี	๒๕๕๘	มเีป้าหมายด�าเนนิการ	จ�านวน	๒	คลอง	ได้แก่	คลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว 

จ�านวน	๒๔	ชุมชน	๓,๘๐๐	หลังคาเรือน

	 	 	 	 (๔.๕)	 ด�าเนินโครงการปทมุธานโีมเดล	เพือ่แก้ไขปัญหาการบกุรกุชมุชน 

ริมคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่อง 

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล�้าแนวคลองและทางระบายน�้า	 และสร้างความมั่นคง 

ในทีอ่ยูอ่าศยัแห่งใหม่ให้แก่ผู้อยูอ่าศัยในชุมชนคลองหนึง่เดิม	พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทกุ	ๆ 	ด้าน 

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ	 มีระยะเวลาการด�าเนิน

โครงการในปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน	 ๙	 ชุมชน	 ประชากร	 ๑,๐๖๐	 ครัวเรือน	

	 	 	 	 (๔.๖)	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร บ ้ า น ย่ั ง ยื น 	 ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น	 

ณ	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	ได้จดังานมหกรรมเปิดขายโครงการบ้านยัง่ยนืพร้อมกนัท่ัวประเทศ	ในระหว่างวนัที	่ 

๒๘	สิงหาคม-๖	กันยายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๒๓๙	โครงการ	๑๓,๓๙๓	หน่วย	ประกอบด้วย	อาคารชุด	 

บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	และทาวน์เฮ้าส์	ดังนี้	

พื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน (โครงการ) จ�านวน (หน่วย) ยอดขาย/ยอดจอง

กรุงเทพมหานคร ๒๘ ๕๗๙ ๖๐๗

ปริมณฑล ๘๗ ๙,๖๘๓ ๔,๐๗๓

ภูมิภาค ๑๒๔ ๓,๑๓๑ ๗,๐๑๒

	 	 	 	 (๔.๗)	 ด�าเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง	 ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม	๖,๕๔๖	หน่วย	และปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมที่ไม่เสื่อมโทรมมาก	๑,๗๙๘	หน่วย	

งบประมาณ	๙,๘๘๐	ล้านบาท

	 	 	 	 (๔.๘)	 ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์	 โดยจัดสรร

เงินอุดหนุน	 ประกอบด้วย	 เงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนการประกอบอาชีพ	 จ�านวน	๓๕๒	 ราย	 เป็นเงิน 

จ�านวน	 ๑,๖๒๕,๐๐๐	 บาท	 และเงินสงเคราะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์และครอบครัว	 จ�านวน	 ๑,๖๖๐	 คน	 

เป็นเงินจ�านวน	๓,๓๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 	 (๔.๙)	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิต�าบลสวสัดกิารถ้วนหน้า (ต�าบลต้นแบบ

การพัฒนาและสวัสดิการสังคม) โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน

องค์กร	ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	จ�านวนทั้งสิ้น	๒๒๘	ต�าบล	

ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	ศูนย์พัฒนาชาวเขา	และศูนย์พัฒนาสังคม	(เดิม)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๑.๓ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 	 	 (๑)	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยแล ้ง 

โดยส�านักงานธนานุเคราะห์ไม่คิดดอกเบี้ยรับจ�าน�าเป็นระยะเวลา	๓	เดือน 

ส�าหรับเกษตรกรทีน่�าเครือ่งมอืทางการเกษตร	เช่น	เครือ่งสูบน�า้	เครือ่งป่ันไฟ	 

เครื่องตัดหญ้า	 เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง	 มาจ�าน�า	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม- 

๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	

	 	 	 (๒)	 จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop 

Crisis Center: OSCC) ให้ความช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาด้านต่าง	ๆ 	ให้แก่เดก็	

สตรี	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	โดยข้อมูลระหว่างวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗- 

๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	ได้รบัการแจ้งเหตผุ่าน	๓	ช่องทาง	รวมทัง้ส้ิน	๔๒,๘๖๐	กรณี	

	 	 	 (๓)	 จดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรม	รฐับาลได้จัดตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมขึน้ในระดบัจงัหวดั

และอ�าเภอเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในเรือ่งต่าง	ๆ 	ซึง่รวมถงึการแก้ไขปัญหาหนีส้นิและหนีน้อกระบบ	โดยใช้กลไกของการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี	 รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ในเรือ่งอืน่	ๆ 	ทัง้นี	้ผลการด�าเนนิการตัง้แต่วนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗-๒๓	กนัยายน	๒๕๕๘	มปีระชาชน 

เข้ารับบรกิารศนูย์ด�ารงธรรมทัว่ประเทศ	๑,๓๒๑,๒๕๙	เรือ่ง	แก้ไขแล้วเสรจ็	๑,๒๖๕,๓๙๓	เรือ่ง	คิดเป็น 

ร้อยละ	๙๕.๗๘	อยูร่ะหว่างด�าเนินการ	๕๕,๘๖๖	เรื่อง

	 	 	 (๔)	 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

	 	 	 	 (๔.๑)	 ตั้งจุดให้ค�าปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบในสาขาสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจ	 ณ	 ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขาทั่วประเทศ 

โดยการให้ความช่วยเหลือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นหลัก	ทั้งนี ้

ในช่วงเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๗-กันยายน	 ๒๕๕๘	 มีประชาชนเข้ามาขอรับค�าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา 

หนี้นอกระบบ	 รวมทั้งสิ้น	 ๒๐๕,๕๗๐	 ราย	 มูลหน้ี	 ๒๓,๒๑๘.๙๓	 ล้านบาท	 และมีประชาชนได้รับ 

ความช่วยเหลอื	จ�านวน	๒๐,๒๘๙	ราย	วงเงินสินเชื่อรวม	๒,๐๔๓.๕๐	ล้านบาท

	 	 	 	 (๔.๒) รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สินของประชาชน โดยศูนย์รับแจ้ง 

การเงินนอกระบบ	“สายด่วน	๑๓๕๙”	หรือ	ตู้	ปณ.	๑๓๕๙	ปณจ.บางรัก	 เพื่อให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น

และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประชาชน	

	 	 	 	 (๔.๓)	 กองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

เพื่อสงวนและรักษาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ได้ตกไปเป็นของเจ้าหน้ีหรือบุคคลอื่น	 โดยให้

กู้ยืมเงินส�าหรับเกษตรกรและผู้ยากจนในกรณีต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 (๑)	 ปลดเปลื้องหนี้สินหรือซ้ือคืนที่ดิน

เนือ่งจากหนีส้นิ	(เนือ่งจากการน�าทีด่นิไปขายฝาก	จ�านองไว้กับเจ้าหนี)้	(๒)	ซือ้ทีดิ่นตามสิทธแิห่งกฎหมาย 

ว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 และ	 (๓)	 กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ	 โดยการพิจารณา 

เงนิกู้ยมืด�าเนนิการโดยอนกุรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน	กรงุเทพมหานคร	จงัหวดั	และอ�าเภอ 

โดยมีอ�านาจอนุมัติเงินกู้ไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	๕๐๐,๐๐๐	บาท	และสูงสุดไม่เกิน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท 

ตามล�าดบั	ก�าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืร้อยละ	๕	ต่อปี	ระยะเวลาช�าระคืนไม่เกนิ	๒๐	ปี	ซึง่อนกุรรมการ 

ช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจนมีอ�านาจหน้าทีท่�าการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ	ไกล่เกลีย่	และประนปีระนอม 

ข้อพิพาท	 ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ในการปลดเปลื้องหนี้สิน	 และไถ่หรือไถ่ถอนหรือซื้อ 

ทีด่นิคืน	และแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชพีของเกษตรกร	ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในทางกฎหมาย 

รับแจ้งเหตุผ่านช่องทาง จ�านวน (กรณี)

สายด่วน ๓๙,๓๗๑

ติดต่อด้วยตนเอง	(Walk-in) ๙๒๒

Social	media ๒,๕๖๗

รวม ๔๒,๘๖๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และคดีความซ่ึงเก่ียวกับหนี้สินและที่ดินท�ากิน	 ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน	 จ�านวน 

๑,๑๙๐	ราย	วงเงิน	๔๔๘.๘๗	ล้านบาท	จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน	๖,๙๐๔-๐-๕๘.๒	ไร่

	 	 	 	 (๔.๔)	 แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ที่ใช้ที่ดินท�ากินเป็นหลักประกัน

การกู้เงิน)	 สืบเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี

เกษตรกรกู้หน้ียืมสินมาประกอบอาชีพ	 โดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน	 หรือขายฝาก

ไว้กับภาคเอกชนหรือนายทุน	 จนอาจเป็นเหตุให้สูญเสียที่ดินท�ากินได้โดยง่าย	 การส�ารวจข้อมูลหนี้สิน

เกษตรกรท่ัวประเทศ	เมือ่เดือนมถินุายน-กรกฎาคม	๒๕๕๘	พบว่า	มเีกษตรกรท่ีเข้าข่าย	๑,๖๓๗,๕๖๒	ราย	

โดยแบ่งเป็น หนี้นอกระบบ	 ๑๔๙,๔๓๗	 ราย	 มูลหนี้	 รวม	 ๒๑,๕๙๐.๙๒	 ล้านบาท	 (เฉลี่ยประมาณ	

๑๔๔,๕๐๐	 บาทต่อราย)	หน้ีในระบบ	 ๑,๔๘๘,๑๒๕	 ราย	 มูลหนี้รวม	 ๓๖๖,๗๗๑.๐๕	 ล้านบาท

(เฉลี่ยประมาณ	๒๔๖,๕๐๐	บาทต่อราย)	

	 	 	 	 	 	 ในส่วนของหนีน้อกระบบทีม่คีวามเร่งด่วน	(อยูร่ะหว่างการฟ้องร้อง 

หรืออยู ่ในชั้นบังคับคดี)	 ได้ให้กรมบังคับคดีด�าเนินการช่วยเหลือ	 ส่วนกรณีที่ไม่เร่งด่วนจะใช ้

ช่องทางการช่วยเหลือผ่านอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน	 และส่วนของหนี้ในระบบ 

จะเป็นเรื่องท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือตามผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือโครงการที่มีต่อไป	 

โดยผลการด�าเนินงาน	ณ	วันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	อยู่ระหว่างพิจารณาปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนี้

การด�าเนินการ
จ�านวน 

(ราย)
มูลหนี้ (บาท)

(๑) ไกล่เกลี่ยกรณีหนี้สินเร่งด่วน และกรณีหนี้สินปกติ ๗๕,๖๗๙ ๑๕,๐๗๑,๗๓๐,๑๘๘

(๒) ปลดเปลื้องหนี้สิน ๖,๘๘๐ ๑,๐๔๙,๖๔๖,๘๖๖

					(๒.๑)	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๔,๗๑๖ ๕๘๗,๓๓๐,๓๒๙

					(๒.๒)	อนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ๒,๑๖๔ ๔๖๒,๓๑๖,๕๓๗

	 	 	 	 (๔.๕)	 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร และ

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	ท�าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง

และมาตรการ	 ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร	 รวมทั้งเร่งรัด	

ติดตามผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	

  ๓.๑.๔ ดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม 

	 	 	 (๑)	 ด�าเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ของประชาชนรายย่อย (สนิเชือ่ Nano-Finance)	วงเงนิไม่เกนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อราย	และคิดอตัราดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนยีม	ค่าปรบั	รวมกนัแล้วไม่เกนิร้อยละ	๓๖	ต่อปี	โดย	ณ	สิน้เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	มผีูป้ระกอบการ 

ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบการสนิเชือ่	Nano-Finace	แล้ว	จ�านวน	๑๘	ราย	ด�าเนนิงานแล้ว	๕	ราย	ให้กูย้มื 

แก่ประชาชน	จ�านวน	๓,๑๔๑	ราย	เป็นวงเงินรวม	๕๙.๐๑	ล้านบาท

	 	 	 (๒) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 โดยได้ด�าเนิน	 “โครงการ

บ้าน	ธอส.	เพื่อสานรัก”	เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อ	ตั้งแต่วันที่	๙	มีนาคม	๒๕๕๘	โดยผลการด�าเนินงาน	

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	มีจ�านวน	๕,๐๓๓	บัญชี	วงเงินท�านิติกรรม	๔,๐๙๙.๖๓	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สินเชื่อ/โครงการ ผลการด�าเนินการ

ธนาคารออมสิน

(๔.๑) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

       กลุ่มเป้าหมาย	:	ผู้ประกอบการรายเล็ก	พ่อค้าแม่ค้า	

ผู้มีรายได้น้อย	ที่ต้องการทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	

ใช้จ่ายจ�าเป็น	หรือช�าระหนี้สินอื่น	และกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเดิม

ประวัติดีที่ต้องการวงเงินกู้ฉุกเฉิน

       หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข	:	เงนิกูร้ายละไม่เกนิ	๔๐,๐๐๐	บาท	

๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	แล้วแต่ผลิตภัณฑ์	

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๐.๗๕-๑	ต่อเดือน	ระยะเวลาให้กู้	๓-๑๐	ปี

แล้วแต่ผลิตภัณฑ์

(ณ	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘)

จ�านวน	๑๔๓,๗๒๕	ราย		

มูลหนี้	๑๒,๘๙๐	ล้านบาท

(๔.๒) มาตรการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

	 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินของครูที่เป็นลูกค้า

ของธนาคาร	โดยมีวิธีการช่วยเหลือตามสถานะของครูผู้กู้

ตั้งแต่หนี้ปกติถึงหนี้ที่ถูกบังคับคดี	โดยการเข้าร่วมโครงการ	

ต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดและรับรองการยื่น

ลงทะเบียนก่อน	(ระยะเวลาลงทะเบยีน	ภายในเดอืนกรกฎาคม	

๒๕๕๘	และขยายเวลาถึงตุลาคม	๒๕๕๘)

  กลุ่มที่ ๑ ลูกหนี้ขั้นวิกฤต	:	อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้อง

ด�าเนินคดี	หรือถูกบังคับคดี		หรือขาดความสามารถ

ในการช�าระหนี้จากเหตุจ�าเป็น	ธนาคารจะชะลอการฟ้องร้อง

ด�าเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน	๓	ปี	พักช�าระดอกเบี้ยไม่เกิน	

๓	ปี	แต่ให้ช�าระหนี้เงินต้น	และเมื่อครบ	๓	ปี	ให้น�าดอกเบี้ย

ที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป

  กลุ่มที่ ๒ ลูกหนี้ใกล้วิกฤต	:	ค้างช�าระหนี้เกินกว่า	

๑๒	งวด	ติดต่อกัน	ธนาคารจะให้พักช�าระดอกเบี้ยไม่เกิน

ครึ่งหนึ่ง	ไม่เกิน	๒	ปี	แต่ให้ช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

ส่วนที่เหลือ	และหลังจากครบ	๒	ปี	ให้น�าดอกเบี้ยที่พักไว้

เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป

(ณ	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘)

จ�านวน	๒๖,๑๓๑	ราย		

มูลหนี้	๔๐,๗๕๗.๙๙	ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ 

ลูกหนี้ในระบบและนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการคุกคามข่มขู ่	 การใช้ก�าลังประทุษร้าย 

ตลอดจนการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่าง	ๆ	จากการกระท�าของผู้ทวงถามหนี้	ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 

วนัที	่๒	กนัยายน	๒๕๕๘	ทีผ่่านมา	และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาร่างอนบุญัญตัทิีเ่กีย่วข้อง

	 	 	 (๔)	 สินเชื่อ/โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ส�าคัญอื่น ๆ	มีดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สินเชื่อ/โครงการ ผลการด�าเนินการ

ธนาคารออมสิน

   กลุ่มที่ ๓ ลูกหนี้ค้างช�าระไม่เกิน ๑๒ งวดติดต่อกัน	 :

สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร

    กลุม่ที ่๔ ลกูหนีป้กต ิ:	ยงัไม่ได้ผดินดัช�าระและสามารถ

บริหารจัดการหนี้ได้		ธนาคารให้พักช�าระเงินต้นไม่เกิน	๒	ปี	

แต่ให้ช�าระดอกเบี้ย

(ณ	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘)

จ�านวน	๒๖,๑๓๑	ราย		

มูลหนี้	๔๐,๗๕๗.๙๙	ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(๔.๓) สินเชื่อโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกร

และบุคคลในครัวเรือน

 วัตถุประสงค์	:	เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน

ของเกษตรกรและบคุคลในครวัเรอืนท่ีมหีนีน้อกระบบเข้ามาเป็นหนี้

ในระบบ	ช่วยลดภาระหน้ีทีเ่กิดจากเหตสุจุรติจ�าเป็น	และเป็นภาระหนกั 

รวมถึงมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง

ตลอดจนมคีณุภาพชีวติดขีึน้สามารถด�ารงชีพได้อย่างเป็นปกตสิขุ

 หลักเกณฑ์	:	วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

(หรือไม่เกิน	๑๕๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับกรณีมีที่ดินมาใช้เป็น

หลกัประกนัจ�านองกบัธนาคาร)	อตัราดอกเบ้ียร้อยละ	๑๒	ต่อปี 

ช�าระหน้ีคนืเสร็จไม่เกิน	๑๐	ปี	(ในกรณพีเิศษไม่เกนิ	๑๒	ปี)	นบัแต่ 

วันกู้	ก�าหนดช�าระหนี้เป็นรายเดือน	รายไตรมาส	ราย	๖	เดือน 

หรอืรายปี	ตามความสามารถในการช�าระหนีแ้ละทีม่าแห่งรายได้ 

ของลูกค้า	(ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายใน	๑	กันยายน	

๒๕๕๗	และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)

ระยะท่ี ๑ 

(๑	กนัยายน	๒๕๕๗-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘)

-	จ�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ	๑๐๕,๕๓๗	ราย

-	เจรจาไกล่เกลีย่หนีส้�าเรจ็	๖๗,๐๓๙	ราย

-	ได้รบัอนมัุตสินิเชือ่	๓๖,๗๔๖	ราย

เป็นเงนิ	๓,๖๒๒	ล้านบาท

ระยะท่ี ๒ 

(๑	กนัยายน	๒๕๕๘-๓๐	กนัยายน	๒๕๖๑)

ณ	๑๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	มี

-	จ�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ	๑๔,๘๔๒	ราย

-	อนมุตัสินิเช่ือแล้ว	๖๕๖	รายเป็นเงนิ	

๕๔	ล้านบาท

-	เสนอ	อชก.	พจิารณา	๑๔,๑๘๖	ราย

เป็นเงนิ	๒,๖๗๖	ล้านบาท	โดยอนมุตัเิงนิกูแ้ล้ว	 

๒,๙๘๕	รายเป็นเงนิ	๗๘๘	ล้านบาท

(๔.๔) สนิเช่ือโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรรายย่อย

ผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

     ปลดเปลือ้งหนีส้นิ	(จ�านวนประมาณ	๒๘,๐๐๐	ราย)

ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยทีไ่ม่มศีกัยภาพ	หรือมเีหตุผดิปกต	ิเช่น 

เสยีชวีติ	ทพุพลภาพ	หรอืเจบ็ป่วยเร้ือรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพ 

ด�าเนินการโดยพิจารณาจ�าหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นสูญ 

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ณ	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘)

จ�านวน	๔,๒๔๔	ราย

มูลหนี้	๒๑๐	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ระดับความเข็มแข็งของชุมชน จ�านวน (ชุมชน)

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ	๑ ๑๕๐

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ	๒ ๕๐

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ	๓ ๑๖

	 	 	 (๕)	 ด�าเนนิโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิเกษตรกรด้วยการจ�าหน่ายหนีเ้ป็นสญู

เพือ่แก้ไขปัญหาหนีส้นิให้แก่เกษตรกร	 โดยการจ�าหน่ายหนีส้ญูส�าหรบัหนีส้นิทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ภายใต้ 

กองทุนหรือเงินทุนในก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ๑๒	 กองทุน/แหล่งเงิน	 

โดยผลการด�าเนนิการมเีกษตรกรเป็นหนีส้นิทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ต้องด�าเนนิการพจิารณาจ�าหน่ายหนีเ้ป็นสญู	จ�านวน 

๒๗,๗๗๐	 ราย	 และสถาบันเกษตรกร	 ๑,๐๒๘	 แห่ง	 คิดเป็นวงเงิน	 ๔,๕๕๖	 ล้านบาท	 โดย	ณ	 วันที่	

๑๔	กันยายน	๒๕๕๘	อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจ�าหน่ายหนี้สูญ	๑๐,๓๗๙	ราย/แห่ง	 เป็นเงิน	

๑,๐๑๗.๙๘	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๓๔	ของเป้าหมาย

 ๓.๒ พฒันาระบบการออม	รฐับาลได้ให้ความส�าคัญแก่การพฒันาระบบหลักประกนัทางสังคม 

เพือ่การชราภาพ	จงึจดัให้มกีารออมเพือ่การด�ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ	และสร้างช่องทาง 

การออม	 เพื่อการเกษียณส�าหรับผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน	 ซึ่งมีจ�านวนประมาณ	๓๙	ล้านคน	ประกอบด้วย 

แรงงานในระบบ	๑๔	ล้านคน	ให้มโีอกาสเข้าถงึระบบการออมเงิน	โดยได้จดัตัง้กองทนุการออมแห่งชาตขิึน้	 

เพือ่เป็นช่องทางการออมพืน้ฐานให้แก่ผูท้ีย่งัไม่ได้รบัความคุ้มครองเพือ่การชราภาพให้ได้รบัผลประโยชน์ 

ในรูปบ�านาญและแรงงานนอกระบบ	๒๕	ล้านคน	ทั้งนี้	กองทุนการออมแห่งชาติได้เปิดรับสมัครสมาชิก 

ตั้งแต่วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยข้อมูล	ณ	วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	มีจ�านวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 

๒๖๘,๒๘๙	 ราย	 มีจ�านวนเงินสะสมของสมาชิกท้ังส้ิน	 ๒๔๙.๑๐	 ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นับจากวันที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรก	(๑๕๓,๗๕๐	ราย)

 ๓.๓ พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

  ๓.๓.๑ ด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชนต้นแบบชมุชนเข้มแขง็พึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื 

โดยข้อมูล	 ณ	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 มีชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์ระดับ	 ๑-๓	 จ�านวน	 ๒๑๖	 ชุมชน 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	ดังนี้	

สินเชื่อ/โครงการ ผลการด�าเนินการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

       ปรบัโครงสร้างหนี	้(จ�านวนประมาณ	๓๔๐,๐๐๐	ราย)	

ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต�่า	ยังมีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ	แต่มีปัญหาในการช�าระหนี้จากเหตุสุจริต

จ�าเป็นและเป็นภาระหนัก

จ�านวน	๔,๒๔๔	ราย

มลูหน้ี	๒๑๐	ล้านบาท

         ขยายเวลาช�าระหนี ้(จ�านวนประมาณ	๔๕๐,๐๐๐	ราย)	

ส�าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

แต่ได้รบัผลกระทบจากการงดท�านาปรงั	และราคายางพาราตกต�า่

จ�านวน	๒๕๗,๗๔๕	ราย

มลูหน้ี	๔๒,๐๔๘	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๓.๒ ให้ชมุชนท้องถิน่ได้รบัการฟ้ืนฟแูละพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง มกีารจดัท�า

ข้อมูลสถานะพื้นท่ีต�าบล	 ในพื้นที่เป้าหมาย	 ๑๒๐	 ต�าบล	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่	 ส่งผลให้เกิด

การจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ทั้งด้านสังคม	เศรษฐกิจ	ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	โดยกลุ่มองค์กรในพื้นที่	จ�านวน	๘๓	ต�าบล	ได้จัดตั้ง

กลไกคณะท�างานเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่	และมีการจัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ	กลุ่มเศรษฐกิจ	

กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มธรรมชาติ	 และรวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่	 ซ่ึงใช้ผังต�าบล/หมู่บ้านเป็นเครื่องมือ 

ในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และทุนเดิมของชุมชนสู ่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 เพื่อให้เกิด 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน	และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม

  ๓.๓.๓ จัดตั้ง “ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก”	 ซ่ึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการสร้าง

สัมพันธภาพของครอบครัว	 เป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิตเด็ก	 โดยให้ส่วนราชการริเริ่มให้มีสถานที่ดูแล 

และพฒันาเดก็ปฐมวยั	โดยให้น�ามาตรฐานศนูย์เดก็เล็กแห่งชาต	ิมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ 

	คดักรองบคุลากร	รวมทัง้การจัดการกระบวนการเรยีนรู	้เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการทีเ่หมาะสมให้กบัเดก็ปฐมวยั

  ๓.๓.๔ กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	กองทนุ 

ส่งเสรมิการจัดสวสัดกิารสงัคมได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	๑๑๐	ล้านบาท	และได้จดัสรรงบประมาณให้ 

องค์การสวัสดิการสังคมด�าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม	 ดังนี้	 (๑)	 ระบบปกติ	 จ�านวน	 

๑๒๖	องค์กร	๑๒๗	โครงการ	เป็นเงนิ	๑๓,๑๗๘,๖๘๒	บาท	และ	(๒)	ระบบกระจาย	(จัดสรรงบประมาณ 

ให้จังหวดัทกุจงัหวดั)	จ�านวน	๑,๐๐๘	องค์กร	๑,๐๒๑	โครงการ	เป็นเงนิ	๕๕,๙๐๔,๗๒๔	บาท	งบบรหิาร 

จัดการ	๓,๐๐๗,๗๓๑.๔๕	บาท	รวมเป็นเงิน	๕๘,๙๑๒,๔๕๕.๔๕	บาท

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
	 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน

หรือกิจการที่เหมาะสม	ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต	โดยด�าเนินการดังนี้

 ๔.๑ ด�าเนนิโครงการเสรมิพลงัภมูปัิญญาผูส้งูอาย ุ ได้ส่งเสรมิให้มกีารน�าประสบการณ์	ความรู้

ของผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญา	 เช่น	 ส่งเสริม

การท�างานสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	 และส่งเสริมให้ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุทุกจังหวัดมีการท�างาน

อย่างมีมาตรฐาน	 นอกจากน้ี	 ยังได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบริหารชมรม 

คลงัปัญญาผูส้งูอาย	ุกรงุเทพมหานคร	เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานคลงัปัญญาผูส้งูอาย	ุจดังานตลาดนดั 

ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ	 ครั้งที่	 ๕	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	เมือ่วนัที	่๒-๔	ธนัวาคม	๒๕๕๗	เพือ่สนบัสนนุผู้สูงอายทุีเ่ป็นภูมปัิญญา

และเครอืข่ายทีด่�าเนนิงานด้านผูส้งูอายดุเีด่น	มผีูใ้ห้การสนบัสนนุถ่ายทอดวชิาชพี	๘๒	วชิาชพี	๖๐	ร้านค้า	

สมาชิกชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุที่ให้ความรู้	๘๑๐	ราย	มีผู้เข้าร่วมงาน	๓,๐๒๔	คน	และจัดกิจกรรม	

“ผู้สูงวัยสัญจร	สอนภูมิปัญญา”	จ�านวน	๔	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น	๖๕๑	ราย	ผู้ถ่ายทอด	๔๖	คน	

จาก	๒๐	วิชาชีพ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๔.๒ ด�าเนินโครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ 

  ๔.๒.๑ สร้างภูมิคุ ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู ้สูงอายุ	 โดยการจัดอบรมแนวทาง 

การด�าเนินงานสร้างภูมิคุ ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู ้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก ่

หน่วยงานหลกัและเครอืข่ายในพืน้ทีภ่าคกลาง	ภาคเหนอื	ภาคใต้	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่อยูร่ะหว่าง 

การเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคม

ส�าหรบัผูส้งูอาย	ุจ�านวน	๕	รุน่	มผีูเ้ข้ารบัการอบรม	จ�านวน	๑,๑๔๑	คน	การจดัท�าคูม่อืการสร้างภมูคิุม้กนั 

ภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่แนวทางการด�าเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้สูงอายุ	และประชาชนทั่วไป	รวมทั้งการด�าเนินโครงการ	เช่น	โครงการความสุข

ผู้สูงวัยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข	

  ๔.๒.๒ จดัประชมุสมชัชาผูส้งูอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ “สังคมสูงวัย จะสร้างพลงัอย่างไร 

ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ผู ้แทนผู้สูงอายุจากองค์กรเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงาน 

จากหน่วยงานด้านผูส้งูอาย	ุมเีวทสีาธารณะแลกเปลีย่นเรยีนรูน้�าไปสู่ข้อเสนอเชงินโยบาย	ในการขบัเคลือ่น 

ประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	 โดยพิจารณา	 ๕	 ประเด็นวาระส�าคัญ	 ประกอบด้วย

(๑)	 การส่งเสริมทักษะผู้สูงอายุ	 (๒)	 บทบาทภาคเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 (๓)	 การจัดบริการ

การสัญจรและระบบขนส่งสาธารณะส�าหรับผู ้สูงอายุ	 (๔)	 ความพร้อมด้านวัฒนธรรม	 และ	 

(๕)	พลังผู้สูงอายุไทยต้นแบบผู้สูงวัยอาเซียน

  ๔.๒.๓ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแล

ผูส้งูอาย ุโดยผลการด�าเนนิงานในปี	๒๕๕๘	จากการจดักระบวนการ 

เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ	 จ�านวน	๕	 หลักสูตร 

และ	 ๒	 องค์ความรู้	 มีชุมชนท่ีเข้าร่วมบริการ	 จ�านวน	 ๑๙	 ชุมชน	 

จาก	 ๙	 วิทยาลัยชุมชน	 และผู ้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา	 

สาขาสาธารณสขุศาสตร์	สาขาวชิาการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายชุมุชน 

จ�านวน	๒๘	คน	 ผู้รับบริการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งชุมชน	กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ	จ�านวน	๑,๐๑๗	คน

  ๔.๒.๔ ด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

โดยการจดัท�าสือ่และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์	อบรมหลกัสตูรเตรยีมความพร้อมบคุลากรเข้าสูว่ยัผูส้งูอายุ	

จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ	

  ๔.๒.๕ จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัให้กบัผูส้งูอายอุย่างต่อเนือ่ง

โดยจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ	 รวม	 ๒๗๗,๙๖๘	 คน	 นอกจากน้ี	 ในพ้ืนที่	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้ด�าเนินโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรัก	 สามัคคี	

ในชุมชนแม้จะต่างวัฒนธรรมและศาสนา	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๔,๒๓๙	คน

  ๔.๒.๖ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมาย

จัดตั้งศูนย์ให้ครบ	๘๗๘	แห่งทั่วประเทศ	ภายใต้งบประมาณ	๑,๐๐๐	ล้านบาท	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเวลา	๓	ปี	 ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ไปแล้ว	 จ�านวน	๑๓๐	 แห่ง	 ปรับปรุงแล้วเสร็จ	 ๑๘๖	 ศูนย์

อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุง	 ๒๕๐	 ศูนย์	 และรอการจัดสรรในงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๓๑๒	ศนูย์	นอกจากนี	้ยงัได้ให้ความช่วยเหลอืสนับสนุนเงนิสงเคราะห์ในการจดัการศพ 

ผูส้งูอายตุามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการคุม้ครอง	การส่งเสรมิ	และการสนบัสนนุการสงเคราะห์ 

ในการจัดการศพตามประเพณี	พ.ศ.	๒๕๕๗	รายละ	๒,๐๐๐	บาท	จ�านวน	๑๑๔,๓๐๘	คน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๕. การเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมท่ีหลากหลายจากการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
	 รฐับาลได้ตระหนกัถงึการสร้างความเข้มแขง็และความพร้อมแก่ประชาชนชาวไทยและร่วมพัฒนา

ระบบความคุ ้มครองทางสังคมของอาเซียนเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมที่หลากหลาย

จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จึงได้เตรียมด�าเนินการ	ดังนี้

 ๕.๑ สรรหาและคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน	 ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวคือ	 นายวงศ์เทพ	 อรรถไกวัลวที

และจะได้ด�าเนินการเสนอรายชื่อให้ส�านักเลขาธิการอาเซียนด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๕.๒ ประชุมเตรียมการส�าหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคม

และการพัฒนา คร้ังที่ ๑๑	 และการประชุมอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

โดยประเทศไทยได้น�าเสนอกรอบยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

และการพัฒนา	 ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๓	น�าเสนอผลโครงการภายใต้กรอบ 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา	 ปี	 ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

และปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ	 การเพ่ิมขีดความ 

สามารถผู้สูงอายุในอาเซียน	 ฉบับแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๕.๓ จดัประชมุสมัมนาระดบัภมูภิาค (อาเซียน+๓) ร่วมกบัส�านกังาน 

ยเูนสโก	กรงุเทพมหานคร	เพือ่ระดมความคดิเหน็เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างสงัคมไทยทีก่�าลงั

จะเกดิขึน้ด้วยการส่งเสรมิให้ศูนย์การเรยีนชุมชนเข้ามามบีทบาทในการเช่ือมโยงการเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มวยั	

โดยเน้นผู้สูงอายุเป็นส�าคัญและครอบคลุมใน	 ๓	 มิติหลัก	 ได้แก่	 (๑)	 มิติด้านสุขภาพ	 โดยให้ผู้สูงอายุ

มสีขุภาพกายและสขุภาพจติท่ีด	ี (๒)	 มติด้ิานสังคม	 ให้ผู้สูงอายอุยูร่่วมกับคนต่างวยัในครอบครวัได้อย่าง 

มคีวามสุข	 และ	 (๓)	 มิติด้านเศรษฐกิจ	 การส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้

หรือพึ่งพิงครอบครัวน้อยที่สุด

 ๕.๔ ด�าเนนิโครงการสร้างชมุชนแห่งการอยูร่่วมกนัและเข้าถงึได้ในอาเซยีน : ชมุชนต้นแบบ

อารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ได้ส�ารวจพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการสร้างเป็นชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถ

ด�ารงชวีติและท่องเทีย่วได้อย่างอสิระ	สะดวก	และปลอดภยั	ภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ราศจากอปุสรรค

โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดส่ิงอ�านวยสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้	 โดยผลการด�าเนินการได้มีการออกแบบก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อวันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	

๒๕๕๘	และด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน	๒๕๕๘	

	 	 ทั้งนี้	ได้ขยายพื้นที่ด�าเนินการไปอีก	๗	จังหวัด	ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๔	จังหวัด	

ได้แก่	 จังหวัดตาก	 ขอนแก่น	 ภูเก็ต	 และกาญจนบุรี	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 จ�านวน	๓	 จังหวัด	 ได้แก่

(๑)	จังหวัดน่าน	(จ�านวนเงิน	๑	ล้านบาทของกองทุนฯ)	อยู่ระหว่างประชาคมเพื่อรับรองแบบก่อสร้าง	

คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 (๒)	 จังหวัดพิษณุโลก	 (จ�านวนเงิน	 ๒๐	 ล้านบาท

ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร)	 แล้วเสร็จร้อยละ	๖๕	 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม	

๒๕๕๘	 และ	 (๓)	 จังหวัดนครพนม	 (จ�านวนเงิน	 ๓,๒๗๙,๒๘๐	 บาทของกองทุนฯ)	 เริ่มก่อสร้าง 

เดือนกันยายน	๒๕๕๘	แล้วเสร็จเดือนมีนาคม	๒๕๕๙
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๖. การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
	 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น

เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสังคมมีความมั่นคงปราศจากความขัดแย้ง	 รัฐบาลจึงได้

ด�าเนินการจัดระเบียบสังคม	สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม	ดังนี้

 ๖.๑ การจัดระเบียบสังคม

  ๖.๑.๑ จัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ

	 	 	 (๑)	 รถแทก็ซีม่เิตอร์	ได้มกีารพจิารณาแนวทางการปรบัอตัรา 

ค่าโดยสาร	รวมทัง้การก�าหนดมาตรฐานคณุภาพบรกิารรถแทก็ซีม่เิตอร์ทีจ่ดทะเบยีน 

ในกรุงเทพมหานคร	ทั้งด้านตัวรถ	พนักงานขับรถ	และผู้ประกอบการ

	 	 	 (๒)	 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	 ได้มีการจดทะเบียน

จักรยานยนต์รับจ้าง	 (ป้ายเหลือง)	กับกรมการขนส่งทางบก	จ�านวน	๙๑,๘๗๔	คัน 

ลงทะเบียนขอรับบัตรประจ�าตัวและรับเสื้อวินใหม่	 ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ 

ในเดือนเมษายน	๒๕๕๘

	 	 		 (๓)	 รถตู้ VIP ได้พิจารณาแก้ไข	 (ปรับปรุง)	 ลักษณะ 

ของการขนส่งไม่ประจ�าทางด้วยรถทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร	และก�าหนดเครือ่งหมาย 

ของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจ�ารถทุกคัน

	 	 	 (๔)	 รถตู้โดยสารสาธารณะ	 โดยการปรับปรุงก�าหนดจุด 

จอดรับส่งผูโ้ดยสาร	และก�าหนด	(ปรบัปรงุ)	เส้นทาง	และเงือ่นไขในการเดนิรถโดยสาร 

ประจ�าทางหมวด	๑	ในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	๙๒	เส้นทาง	และหมวด	๒	จ�านวน	

๕๖	เส้นทาง

  ๖.๑.๒ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย เพ่ือคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน รัฐบาล 

ได้ให้ความส�าคัญแก่การจัดระเบียบสถานที่ต่าง	ๆ 	โดยได้เริ่มด�าเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่	แผงลอย 

เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน	 โดยสามารถด�าเนินการเสร็จแล้ว	จ�านวน	๓๕	แห่ง	 ในพื้นที่	๒๑	 เขต

เช่น	ริมคลองคูเมืองเดิมและโดยรอบศาลฎีกา	ถนนอัษฎางค์	ถนนราชินี	และถนนราชด�าเนิน	ในพื้นที่ 

เขตพระนคร	 บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 พ้ืนที่เขตราชเทวี	 หน้าศูนย์การค้าสยามสแควร	์ 

บริเวณหน้าห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลัเวลิด์	ถนนราชด�าร	ิบรเิวณรอบตลาดนดัจตจุกัร	หน้าโรงพยาบาลศริริาช 

ถนนวังหลัง	 ริมคลองผดุงกรุงเกษม	 (โบ๊เบ๊)	 ถนนกรุงเกษม	 ถนนข้าวสาร	 ถนนหน้าพระลาน	 

ถนนหน้าพระธาตุ	 และถนนมหาราช	 (ตั้งแต่ท่าช้างถึงท่าเตียน)	 หน้าบ้านมนังคศิลา	 (ตลาดมหานาค)	 

บริเวณตลาดคลองถม

	 	 	 ผลจากการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่	 แผงลอย	 เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน	

สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน	นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างยิง่	จากผลการส�ารวจ

ความคดิเหน็ของประชาชนทีส่ญัจรผ่าน	พบว่าประชาชนเห็นด้วยกบัการจดัระเบียบของกรงุเทพมหานคร

ถึงร้อยละ	๙๔	

	 	 	 ทัง้น้ี	รฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการจดัระเบยีบพ้ืนทีต่่อไปอกี	ได้แก่	บรเิวณ

ถนนพระจันทร์	 ถนนมหาราช	 ลานท่าช้าง	 ลานท่าพระจันทร์	 บริเวณพื้นที่โดยรอบบางล�าพู	 บริเวณ

หน้าตลาดห้วยขวาง	 ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุง	 ซ่อมแซมอาคารตลาดของการเคหะแห่งชาติ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เพือ่รองรบัผูค้้าทีจ่ะด�าเนนิการจดัระเบยีบถนนรชัดาภิเษก	ตัง้แต่ห้างฟอร์จนูถงึหน้าห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี	 

บริเวณปากคลองตลาด	 ใต้สะพานพระปกเกล้า	 บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งสองฝั่ง	 พื้นที ่

เขตคลองสาน	และเขตธนบุรี	และบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามสแควร์	(ผู้ค้ากลางคืน)

  ๖.๑.๓ จัดระเบียบชายหาด	 ได้ด�าเนินการในหลายพื้นที่	 เช่น	 จังหวัดภูเก็ต	 พังงา	 

ประจวบครีขีนัธ์	โดยได้มกีารก�าหนดแนวทางการปฏิบตัใินการบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง 

ฟื้นฟูชายหาด	 คืนความเป็นธรรมชาติกลับคืนมาและคงอยู่อย่างยั่งยืน	 จัดตั้งกลไกเพื่อบริหารจัดการ 

พัฒนาพ้ืนที่ชายหาดและหน้าหาดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของการมีส่วนร่วมของทุกภาคี 

ภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ประชาสังคม	สถานศึกษา	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�าท้องถิน่/ชมุชน	เป็นต้น	รวมถงึ 

มกีารจดัตัง้ชดุ	“อาสาสมคัรพทิกัษ์ชายหาด”	ทกุหาด	เพือ่ดแูลและสร้างความเข้าใจ	ทัง้นี	้ในแต่ละพ้ืนท่ี

จะต้องด�าเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

  ๖.๑.๔ แก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๘	อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ 

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งมีสาระส�าคัญ 

ส่วนหนึ่งให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของส�านักงานสลากกินแบ่ง 

รฐับาลให้ครอบคลมุถึงการออกสลากกนิแบ่ง	เพือ่สาธารณประโยชน์ 

และให้มีการจัดการระบบบริหารสลากและช่องทางการจ�าหน่าย	 

แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล	 

ให้ก�าหนดจ�านวน	รปูแบบสลากกนิแบ่งรฐับาลเพิม่เตมิ	การออกระเบยีบ 

หรือข้อบังคับว่าด ้วยกองทุนบริหารจัดการสลากเพื่อก�าหนด 

วิ ธี การจัดสรร เงินที่ ได ้ รั บจากการจ� าหน ่ ายสลากกินแบ ่ ง 

เพื่อสาธารณประโยชน์และก�าหนดมาตรการคุ ้มครองแก่เด็ก 

และเยาวชนมิให้เก่ียวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล	 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ชดุใหม่ขึน้เพือ่ก�าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจ�าหน่ายสลากเกนิราคาได้อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม 

โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ก�าหนดสัดส่วนการจดัสรรเงนิรายได้ใหม่	 ท�าให้ตัวแทนจ�าหน่ายมรีายได้

จากการจ�าหน่ายสลากมากขึ้นจากเดิมร้อยละ	๗-๙	 เป็นร้อยละ	๑๒-๑๔	ตั้งแต่การจ�าหน่ายสลากงวด

วนัที	่๑๖	มถุินายน	๒๕๕๘	ท�าให้ผู้ค้าสลากมรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพีจากการขายสลากในราคา	๘๐	บาท

	 	 	 (๒) จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเท่าเทียม 

และสร้างความเป็นธรรม	โดยจัดสรรให้รายละ	๕	เล่ม	จากเดิมที่มีการจัดสรรรายละ	๑.๕-๑๒๕	เล่ม 

และก�าหนดระยะเวลาของสัญญาตัวแทนจ�าหน่ายใหม่	 จากเดิม	 ๒	 ปี	 เป็น	 ๖	 เดือน	 เพื่อจัดระเบียบ 

และรวบรวมข้อมูลที่จะน�าไปสู่การจัดสรรสลากที่สามารถแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ

	 	 	 (๓)	 บังคับใช้กฎหมาย	 เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการจ�าหน่ายสลาก

เกนิราคาผ่านศนูย์รบัแจ้งเรือ่งราวร้องทกุข์ของส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล	(Call	Center)	หมายเลข	

๐	๒๓๔๕	๑๔๖๖	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

	 	 	 (๔)	 ตรวจและจับกุมการจ�าหน่ายสลากเกินราคา	 โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ	

ประกอบด้วย	ทหาร	ต�ารวจ	กระทรวงมหาดไทย	และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เพื่อด�าเนินการจับกุม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๕)	 ยกเลิกรางวัลที่ ๑ พิเศษ (รางวัลแจ๊คพอต)	เพื่อกระจายการถูกรางวัล

ที่	๑	ที่มีรางวัลเท่าเทียมกันคือ	รางวัลละ	๓	ล้านบาท	ได้อย่างทั่วถึง	ลดความร้อนแรงของการจ�าหน่าย

สลากแบบรวมชุดซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการจ�าหน่ายสลากเกินราคา

	 	 	 (๖)	 ออกรางวลัเลขหน้า ๓ ตัว แก้ไขปัญหาเลขทีไ่ม่เป็นทีน่ยิมและเป็นข้ออ้าง 

ในการเพิม่ราคาสลากกนิแบ่งรฐับาลหมายเลขอ่ืน	เพือ่ชดเชยการขาดทนุของผูจ้�าหน่ายสลากเกินราคา	

	 	 	 (๗) ด�าเนนิโครงการซ้ือ-จองล่วงหน้าสลากกนิแบ่งรัฐบาล	บรูณาการความร่วมมอื

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ	๓	หน่วยงาน	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานสลากกินแบ่ง 

รัฐบาล	 และบริษัทไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายสลากที่ไม่มีโควตา 

หรือมีโควตาแต่ไม่เพียงพอต่อการจ�าหน่ายให้สามารถเข้าถึงการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจ�าหน่าย 

ได้ตามความต้องการ	และความสามารถในการขาย	ในราคาที่ก�าหนด

 ๖.๒ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

  ๖.๒.๑ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย  

๑๒ ประการ	โดยจัดให้มกีารจัดการเรยีนรูท้กุกลุ่มสาระการเรียนรู	้ก�าหนดจดุเน้นในแต่ละระดบัช้ัน	และวธิกีาร 

เรียนรู ้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน	 จัดท�าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 การวัด 

และประเมนิผลการเรยีนรูค่้านยิมหลกั	๑๒	ประการ	และตวัอย่างรายชือ่โรงเรยีนทีด่�าเนนิกจิกรรมทีเ่สรมิสร้าง 

ค่านิยมหลัก	 ๑๒	 ประการ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 สามารถเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนทั่วไปได  ้

ของเขตพื้นที่การศึกษา	

  ๖.๒.๒ จัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ	ให้แก่เด็ก	เยาวชน	และประชาชน	เช่น	จัดท�าป้าย/โปสเตอร์	และติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์	

จ�านวน	๒๕,๐๐๐	แห่ง	จดัเวทเีสวนาในพืน้ที	่จ�านวน	๒,๔๑๓	แห่ง	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๓๑๒,๑๕๔	คน

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม	 จ�านวน	๑๖	 รุ่น	 มีเยาวชนเข้าร่วม	 จ�านวน	๓,๗๙๔	คน

จากเป้าหมาย	๓,๒๐๐	คน	กจิกรรมประกวดด้านการพดู	การร้องเพลง	การเขยีนเรียงความ	และการผลติ

คลิปวีดิโอ	จัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ	ให้กับผู้บริหาร	ครูผู้สอน

และนักเรียนโรงเรียนเอกชน	 รวม	 ๑๕,๘๗๕	 คน	 ร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานกบัส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรใีนการจดัท�าภาพยนตร์ส้ัน	“ไทยนยิม”	จ�านวน	๑๒	ตอน	

โดยฉายในโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมฟรีทั่วประเทศ	

  ๖.๒.๓ ด�าเนนิโครงการประชาสมัพนัธ์ค่านยิม

หลกัของคนไทย ๑๒ ประการ	 ผ่านสือ่โทรทศัน์	สือ่วทิยกุระจายเสยีง 

และกิจกรรมต่าง	ๆ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

กราฟแสดงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์

๐

จำนวน

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

กิจกรรม

สิ่งพิมพ

โทรทัศน

วิทยุ

๗๙

๕๔

๒

๕๙

 ๖.๓ เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และค่านิยมความเป็นไทย รัฐบาลได้เสริมสร้าง 

ค่านิยมหลัก	๑๒	ประการ	และค่านิยมความเป็นไทยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	จัดท�าเพลงรักชาติ 

ร่วมสมัย	จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยประเภทเยาวชนระดับจังหวัด	ระดับภาค	และระดับ 

ประเทศ	จัดงานเด็กไทยกับไอที	ปี	๒	“ค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข”	ประกวดดนตรีไทยและดนตรี 

พื้นบ้าน	เรียงความบทละคร	ภาพถ่ายมารยาทไทย	จัดท�าบทเพลง	“ค่านิยม	๑๒	ประการ”	จัดท�าเพลง	 

“รู้รัก	สามัคคี”	ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์	เผยแพร่ละครสร้างสรรค์ค่านิยมไทย	๑๒	ประการ	ในละคร 

เรือ่ง	“น้องใหม่ร้ายบรสิทุธิ”์	“สมัผสัพศิวง”	และ	“รากแก้ว”	ผลติรายการโทรทศัน์พร้อมจดัค่ายเยาวชน 

เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง	 ผลิตสารคดี ส้ันเกี่ยวกับน�้ าใจไมตรีและค ่านิยม	 จัดเวที เสวนา 

เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม	 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น	 (Storyboard)	 ภายใต้ 

แนวความคิดค่านิยมหลัก	 ๑๒	 ประการ	 :	 สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง	 ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน	 การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก 

และเยาวชน	“ณ	สยาม”	จดังานสมชัชาคณุธรรมประเทศไทย	ครัง้ที	่๗	รณรงค์การใช้ภาษาไทย	ภาษาถิน่ 

การแต่งกายด้วยผ้าไทย	กินของไทย	ใช้ของไทย	เที่ยวเมืองไทยและการผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้าง 

ค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทยในรูปแบบอื่น	ๆ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๗. การจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ ไร้ที่ท�ากินและเกษตรกร 
	 รัฐบาลได้แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน	 โดยการกระจาย 

สทิธกิารถอืครองให้แก่ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ด้รกุล�า้	และออกมาตรการป้องกนัการเปล่ียนมอืไปอยูใ่นครอบครอง 

ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร	 ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส�ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยเข้าแก้ไขปัญหาท่ีดิน 

ทับซ้อนและแนวเขตของพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน	 โดยในปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 มีเป้าหมายจะจัดที่ดิน 

ให้แก่ผู้ยากไร้	จ�านวน	๓๙๙,๖๒๔	ไร่	ดังนี้

ปี พื้นที่เป้าหมาย (ไร่)
จ�านวนประชาชน

ที่ได้รับประโยชน์ (ราย)

ปี ๒๕๕๘ ๑๔๕,๔๘๗ ๑๖,๐๒๔

			•	ระยะที่	๑ ๔๓,๘๑๓ ๖,๓๗๕

			•	ระยะที่	๒ ๖๐,๘๕๑ ๕,๘๕๕

			•	ระยะที่	๓ ๔๐,๘๒๓ ๓,๗๙๔

ปี ๒๕๕๙ ๒๕๔,๑๓๗ ๒๗,๐๑๑

รวม ๓๙๙,๖๒๔ ๔๓,๐๓๕

ครั้งที่ วันเดือนปี พื้นที่ด�าเนินการ เนื้อที่ (ไร่)
จ�านวนประชาชนที่ได้

รับประโยชน์ (ราย)

๑ ๕	เมษายน	๒๕๕๘ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา	ต�าบลแม่ทา	

อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่

๗,๒๘๒ ๑,๒๓๕

๒ ๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๘ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร	อ�าเภอจอมทอง	

จังหวัดเชียงใหม่

๕,๔๙๒ ๗๑๕

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย	

อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่

๒,๔๓๔ ๖๖๒

รวม ๑๕,๒๐๘ ๒,๖๑๒

ทั้งนี้	ผลการด�าเนินการในช่วง	๑	ปีที่ผ่านมามีดังนี้	

 ๗.๑ มอบหนงัสืออนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ(สทช.) 

ภายใต้โครงการจดัทีด่นิท�ากินให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล	จ�านวน	๒	ครัง้	ใน	๓	พืน้ที	่รวมเนือ้ทีจ่�านวน	

๑๕,๒๐๘	ไร่	และมีประชาชนได้รับประโยชน์	จ�านวนรวม	๒,๖๑๒	ราย	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๗.๒ จัดที่ดินท�ากินให้เกษตรกร รัฐบาลได้ด�าเนินการจัดที่ดินท�ากิน	 (การสอบสวนสิทธิ) 

๔๙,๑๑๔	ราย	๕๙๒,๕๒๙	ไร่	จดัทีด่นิชุมชน	(การสอบสวนสิทธ)ิ	๒,๕๒๙	ชุมชน	๓๒,๐๐๗	ราย	๒๐,๐๗๐	ไร่	 

และการออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์	 ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้า 

ท�าประโยชน์ในทีด่นิท�ากนิ	(กสน.	๓)	ให้แก่สมาชกินคิมสหกรณ์ท่ีแสดงความประสงค์	จ�านวน	๗๖๓	ราย 

พื้นที่	๗,๓๙๕	ไร่	และออกหนังสือแสดงการท�าประโยชน์	(กสน.	๕)	ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	จ�านวน	๑,๒๔๒	ราย	พื้นที่	๑๓,๔๘๓	ไร่	

	 	 นอกจากนี้	 ได้ก�าหนดให้มีการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินในด้านสิทธ ิ

และการท�าประโยชน์ในทีด่นิของเกษตรกรท่ีได้รบัสิทธโิดยมเีป้าหมาย	๑๒.๓๓	ล้านคน	โดยตรวจสอบพืน้ที ่

ทีแ่จกเอกสารสทิธิ	์ส.ป.ก.	๔-๐๑	มเีป้าหมาย	๙.๖๗	ล้านไร่	ตรวจสอบแล้ว	๗.๒๗	ล้านไร่	มเีกษตรกรปฏิบตั ิ

ตามระเบียบ	๗.๐๕	ล้านไร่	และเกษตรกรมีการเปลี่ยนมือ	จ�านวน	๑๖,๗๗๔	แปลง	เนื้อที่	๐.๒๒	ล้านไร่	 

(คิดเป็นร้อยละ	 ๓.๐๓	 ของผลการตรวจทั้งหมด)	 และตรวจสอบในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดที่ดินให้เกษตรกร	 

มีเป้าหมาย	๒.๖๖	ล้านไร่	ผลการด�าเนินการ	ตรวจสอบแล้ว	๐.๗๘	ล้านไร่	มีเกษตรกรยินยอมเข้าร่วม 

กระบวนการปฏิรูปที่ดิน	 จ�านวน	๐.๒๙	 ล้านไร่	 ไม่ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ	๓๖,๐๗๒	 ไร่	 รวมทั้ง 

ได้จัดเตรียมที่ดิน	ส.ป.ก.	ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงว่างในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔	แปลง	ประกอบด้วย	พื้นที่ซึ่งหมด 

การอนุญาตจาก	ส.ป.ก.	ป่าห้วยระบ�า	อ�าเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานี	๓,๒๓๙-๒-๓๙	ไร่	พื้นที่ซึ่งหมด 

การอนญุาตจากกรมป่าไม้	อ�าเภอท่าแซะ	จงัหวดัชุมพร	๑,๐๓๙-๒-๓๘	ไร่	พืน้ทีเ่ขตปฏิรปูทีด่นิอ�าเภอครบรุ	ี 

จังหวัดนครราชสีมา	(ที่ดินเอกชน)	๕๒๙-๓-๑๑	ไร่	พื้นที่อ�าเภอดอนจาน	จังหวัดกาฬสินธุ์	ที่เกษตรกร 

กระท�าผิดระเบยีบ	๗๗๖-๓-๐๓	ไร่	ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างด�าเนนิการจัดท�าเมนอูาชพี	คดัเลอืกเกษตรกร 

รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์

 ๗.๓ ก�าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน 

แห่งชาต ิส�าหรบัประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่ขอใช้ประโยชน์พืน้ทีภ่ายใต้การด�าเนนิการของภายใต้ 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	ดังนี้

  ๗.๓.๑ ลดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาต	ิจากอตัราเดมิ	๕๐	บาทต่อไร่	เป็นอตัรา	๒๕	บาทต่อไร่	จดัเก็บครัง้เดยีวตลอดอายสุญัญา	๓๐	ปี	

  ๗.๓.๒ ค่าธรรมเนียมการเข้าท�าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกป่า

เศรษฐกจิชมุชน ในอตัราเดิมคือ	๑๐	บาทต่อไร่	จดัเกบ็ครัง้เดยีวตลอดอายสุญัญา	๑๕	ปี	ส่วนค่าตอบแทน

ทีต้่องจ่ายให้ราษฎร	ส�าหรบัการปลกูป่าฯ	แบ่งเป็น	๒	ช่วง	คอื	ปีที	่๑-๕	จ่ายค่าตอบแทน	๕๐	บาทต่อไร่ต่อปี 

และปีที่	๖-๑๕	จ่ายค่าตอบแทน	๑๐๐	บาทต่อไร่ต่อปี

  ๗.๓.๓ ให้กรมป่าไม้ขอยกเว้นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๖	ซึ่งสรุปว่าในกรณีที่การด�าเนินโครงการใด	ๆ	ของหน่วยงานของรัฐมีความจ�าเป็นต้อง

เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทน	โดยให้ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/

อนุมัติงบประมาณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	





นโยบายข้อ ๔
การศึกษาและเรียนรู้

การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

“รัฐบาลจะน�าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย

มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน...”



133132 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 รัฐบาลจะน�าการศึกษา	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์	 และ

ความเป็นไทยมาใช้สร้างสงัคมให้เข้มแขง็อย่างมคีณุภาพและคณุธรรมควบคูกั่น	ดงันี้

	 ๔.๑	 จดัให้มกีารปฏริปูการศึกษาและการเรยีนรู้	โดยให้ความส�าคัญทัง้การศกึษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน	 เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้	 พัฒนาตน

ได้เตม็ตามศกัยภาพ	ประกอบอาชพีและด�ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รูแ้ละทกัษะท่ีเหมาะสม	 เป็นคนดี

มคีณุธรรม	สร้างเสรมิคณุภาพการเรยีนรู	้โดยเน้นการเรยีนรู้เพือ่สร้างสัมมาอาชีพในพืน้ที	่ลดความเหลือ่มล�า้

และพัฒนาก�าลงัคนให้เป็นทีต้่องการเหมาะสมกับพืน้ที	่ทัง้ในด้านการเกษตร	อตุสาหกรรม	และธรุกจิบรกิาร	

	 ๔.๒	 ในระยะเฉพาะหน้า	 จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

ให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นของผูเ้รยีนและลกัษณะพืน้ทีข่องสถานศกึษา	และปรบัปรงุและบรูณาการ

ระบบการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาให้มปีระสทิธภิาพเพือ่เพิม่โอกาสแก่ผูย้ากจนหรอืด้อยโอกาส	จดัระบบ

การสนบัสนนุให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมสีทิธิเลือกรบับรกิารการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและ

นอกโรงเรียน	โดยจะพจิารณาจดัให้มีคปูองการศกึษาเป็นแนวทางหนึง่	

	 ๔.๓	 ให้องค์กรภาคประชาสงัคม	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และประชาชนทัว่ไป

มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง	 และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา	 เขตพื้นที่การศึกษา	 และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ตามศกัยภาพและความพร้อม	โดยให้สถานศกึษาสามารถเป็นนติบิคุคลและบรหิารจดัการ

ได้อย่างอสิระและคล่องตวัข้ึน

	 ๔.๔	 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อให้สามารถมีความรู้

และทกัษะใหม่ทีส่ามารถประกอบอาชพีได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต	ปรบักระบวนการ

เรียนรู ้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม	 โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน

เพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้	 ทักษะ	 การใฝ่เรียนรู้	 การแก้ปัญหา	 การรับฟัง

ความเห็นผู้อื่น	 การมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความเป็นพลเมืองดี	 โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง

ผูเ้ก่ียวข้องทัง้ในและนอกโรงเรยีน

นโยบายข้อ ๔
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม



133132 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๔.๕	 ส่งเสริมอาชวีศกึษาและการศกึษาระดบัวทิยาลยัชมุชน	 เพือ่สร้างแรงงานทีม่ทีกัษะ

โดยเฉพาะในท้องถิน่ทีม่คีวามต้องการแรงงาน	 และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่มโยง

กบัมาตรฐานวชิาชีพ

	 ๔.๖	 พฒันาระบบการผลติและพฒันาครทูีมี่คณุภาพและมจีติวญิญาณของความเป็นครู

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน	 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้

ในการเรยีนการสอนเพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยครหูรอืเพือ่การเรยีนรูด้้วยตนเอง	 เช่น	 การเรยีนทางไกล

การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน

ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนและการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเป็นส�าคญั

	 ๔.๗	 ทะนุบ�ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น	 ๆ	 สนับสนุนให้องค์กร

ทางศาสนามีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างสนัตสิขุและความปรองดองสมานฉนัท์ในสังคมไทยอย่างยัง่ยนื	และมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคม

ตามความพร้อม

	 ๔.๘	 อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟู	และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม	ภาษาไทยและภาษาถิน่	ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	 รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย	 เพื่อการเรียนรู้	 สร้างความภาคภูมิใจ

ในประวตัศิาสตร์และความเป็นไทย	น�าไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีนระดบัประชาชน	ระดบัชาต	ิ

ระดบัภมูภิาค	และระดบันานาชาต	ิตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิให้แก่ประเทศ

	 ๔.๙	 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	 และ

วฒันธรรมสากล	และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวฒันธรรมทีเ่ป็นสากล	 เพือ่เตรยีมเข้าสู่เสาหลัก

วฒันธรรมของประชาคมอาเซยีนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมโลก

	 ๔.๑๐	 ปลกูฝังค่านยิมและจติส�านกึทีด่	ี รวมทัง้สนบัสนนุการผลติสือ่คุณภาพ	เพือ่เปิดพืน้ท่ี

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑. การขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษา
	 รัฐบาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการปฏริปูการศึกษาและคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	

๗	คณะ	ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการร่วมกับสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละสภาปฏริปูแห่งชาต	ิเพือ่ให้การขบัเคล่ือน

การปฏรูิปการศึกษามคีวามสอดคล้องและด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนั	 โดยมกีารด�าเนนิการ	 เช่น	 จดัท�า

ร่างวสิยัทศัน์และกรอบทศิทางการพฒันาการศกึษา	ระยะเวลา	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓)	จดัท�ายทุธศาสตร์

การผลติและพฒันาคร	ูพ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๒	จดัท�าร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายการศกึษา

และพัฒนามนษุย์แห่งชาต	ิพ.ศ.	....	ร่างพระราชบญัญตัสิถาบนัวจัิยระบบการศกึษา	พ.ศ.	....	และร่างระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา	 รวมทั้งอยู่ระหว่าง

การจัดท�าร่างข้อเสนอแนวทางความเป็นอิสระของสถานศึกษาและเตรียมการด�าเนินโครงการน�าร่อง

จงัหวดัประชาคมปฏริปูการเรยีนรู	้ (Empower	 Reform	Province)	นอกจากนี	้ ยงัจะด�าเนนิการจดัท�า

กรอบการปฏรูิปการศกึษาและกรอบการด�าเนนิงานตามช่วงระยะเวลา	 (ระยะ	๑	 ปี	๓	 ปี	 และ	๕-๑๐	 ปี)

ปรบับทบาทของส�านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา	 ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐฟินแลนด์	 กรอบแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษา	 ปรับขนาดห้องเรียนระดับปฐมวัย

และประถมศึกษาให้มีการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (National	 Test:	NT)	

ในชัน้ประถมศึกษาปีที	่๓	และยกเลกิการประเมนิคณุภาพการศกึษาข้ันพืน้ฐานระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	

(Local	Assessment	System:	LAS)

๒. การพฒันาคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู้ 

 ๒.๑ แก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

การอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้ของนักเรียน	 นับเป็นปัญหาส�าคัญ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

ของนักเรียน	รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม	 

จึงได้ก�าหนดนโยบายให้	“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียน 

อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้”	มเีป้าหมายการพฒันานกัเรยีน	คอื	“เด็กจบ 

ประถมศกึษาปีที ่๑ ต้องอ่านออกเขยีนได้ โดยต้องมกีารประเมนิผล 

ที่เป็นรูปธรรม” ซึ่งมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้	

  ๒.๑.๑ จัดท�า “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี” 

ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง	(Brain–based–Learning:	BBL)	มกีจิกรรมส�าคญั	เช่น	จดัอบรมทางไกล

ผ่านดาวเทยีมด้วยระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	(Distance	Learning	Television:	DLTV)	ให้แก่

ผูบ้รหิารส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	ศกึษานเิทศก์	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่๑	ทัว่ประเทศ	รวมจ�านวน	๖๕,๐๐๐	คน	คดัเลือกโรงเรยีนแกนน�า	ร้อยละ	๖	ของโรงเรยีนในเขตพืน้ที่

การศึกษา	รวมจ�านวน	๒,๐๒๒	โรง	มผีูเ้ข้ารบัการอบรม	รวมจ�านวน	๕,๖๐๐	คน	และเผยแพร่การอบรม

ผ่านทางเว็บไซต์	 DLIT	 (Distance-Learning-via-Information-Technology)	 ไปยังครูทุกโรงเรียน

ทัว่ประเทศ	รวมจ�านวน	๔๐๐,๐๐๐	คน	รวมทัง้จดัสรรงบประมาณส�าหรบัโรงเรยีนแกนน�า	และจดัอบรม

หลกัสตูรการพัฒนาวทิยากรแกนน�า	(Master	Trainer)	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค�า

โดยแจกหนงัสอืแบบเรยีนเรว็ใหม่แก่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่๑-๓	ทกุคน	ทกุโรงเรยีน	แจกหนงัสือคูม่อื

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนแบบเรยีนเรว็ใหม่ให้แก่ครผููส้อนทุกโรงเรยีน	รวมทัง้จดัท�าส่ือ/นวตักรรม

การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้แก่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง 

โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจดัท�าต้นฉบบัเพ่ือเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์	DLIT	

  ๒.๑.๓ ติดตามผลการอ่านการเขียนของนักเรียนผ่านทางระบบการติดตาม

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-MES) เป็นรายโรงเรยีน	รวมทัง้ตดิตามการเร่งรดัพฒันาการอ่านออกเขียนได้ของนกัเรยีน

เชงิประจกัษ์	ซึง่ปรากฏผล	ดงันี	้

แผนภมิูแสดงร้อยละของนักเรยีนท่ีอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง
จ�าแนกรายช้ัน ระหว่างเดือนมิถนุายน-กรกฎาคม ๒๕๕๘

ร้อยละ

ระดบัช้ัน

ระดบัช้ัน

ร้อยละ

๐.๐๐๐
อานไมออก

ป.๓
อานไมคลอง

ป.๔
อานไมคลอง

ป.๕
อานไมคลอง

ป.๖
อานไมออก

ป.๒
อานไมออก

ป.๑

๒.๐๐๐

๔.๐๐๐

๖.๐๐๐

๘.๐๐๐

๑๐.๐๐๐

๑๒.๐๐๐

เดือนมิถุนายน
๒๕๕๘

เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘

๑๑.๕๗๖

๘.๒๖๐

๕.๐๕๕

๕.๐๔๒

๔.๔๒๑

๓.๕๘๓ ๑.๙๖๑

๒.๕๔๘

๒.๘๕๙

๕.๖๑๖

๒.๖๔๙ ๑.๔๙๙       

๐.๐๐๐
อานไมออก

ป.๓
อานไมคลอง

ป.๔
อานไมคลอง

ป.๕
อานไมคลอง

ป.๖
อานไมออก

ป.๒
อานไมออก

ป.๑

๒.๐๐๐

๔.๐๐๐

๖.๐๐๐

๘.๐๐๐

๑๐.๐๐๐

๑๒.๐๐๐

เดือนมิถุนายน
๒๕๕๘

เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘

๑๑.๕๗๖

๘.๒๖๐

๕.๐๕๕

๕.๐๔๒

๔.๔๒๑

๓.๕๘๓ ๑.๙๖๑

๒.๕๔๘

๒.๘๕๙

๕.๖๑๖

๒.๖๔๙ ๑.๔๙๙       

๐.๐๐๐
เขียนไมได

ป.๒
เขียนไมได

ป.๑
เขียนไมได

ป.๓
เขียนไมคลอง

ป.๔
เขียนไมคลอง

ป.๕
เขียนไมคลอง

ป.๖

๒.๐๐๐

๔.๐๐๐

๖.๐๐๐

๘.๐๐๐

๑๐.๐๐๐

๑๒.๐๐๐

เดือนมิถุนายน
๒๕๕๘

เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘

๘.๗๒๗

๑๑.๒๗๒

๗.๐๘๘

๗.๖๑๔

๑๑.๓๕๕ ๙.๗๒๒
๖.๖๔๘

๘.๑๙๘

๕.๓๔๐

๕.๐๘๘

๗.๐๙๘ ๕.๗๗๙   

๐.๐๐๐
เขียนไมได

ป.๒
เขียนไมได

ป.๑
เขียนไมได

ป.๓
เขียนไมคลอง

ป.๔
เขียนไมคลอง

ป.๕
เขียนไมคลอง

ป.๖

๒.๐๐๐

๔.๐๐๐

๖.๐๐๐

๘.๐๐๐

๑๐.๐๐๐

๑๒.๐๐๐

เดือนมิถุนายน
๒๕๕๘

เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘

๘.๗๒๗

๑๑.๒๗๒

๗.๐๘๘

๗.๖๑๔

๑๑.๓๕๕ ๙.๗๒๒
๖.๖๔๘

๘.๑๙๘

๕.๓๔๐

๕.๐๘๘

๗.๐๙๘ ๕.๗๗๙   
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 จากการตดิตามประเมนิผลโครงการระหว่างเดอืนมถุินายน-กรกฎาคม	๒๕๕๘	ดงัแผนภูมิ
ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง	 และเขียนไม่ได้หรือ 
เขยีนไม่คล่อง	คร้ังที	่๒	ลดน้อยลงจากครัง้ที	่๑	เนือ่งจากนกัเรยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งการอ่านการเขยีนมาระยะหนึง่	
ประกอบกบัครูผูส้อนได้น�าผลจากการประเมนิครัง้ที	่๑	ไปใช้ในการพฒันานกัเรยีน	จงึส่งผลให้ความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนของนกัเรยีนเพิม่ข้ึน	

 ๒.๒ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้ด�าเนินการปรับปรุง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 
เน้นการเพิม่พนูความรูแ้ละเสรมิสร้างกระบวนการคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ	ซึง่นบัเป็นภารกจิส�าคญั
ภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยกิจกรรม/ผลสัมฤทธิ์ในระยะท่ี	 ๑	 เดือนกันยายน	 ๒๕๕๗- 
สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 มีการด�าเนินการส�าคัญ	 คือ	 ศึกษา	 วิเคราะห ์
และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และการน�าหลักสูตรไปใช้ส�ารวจ 
ผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑ 
ผ่านระบบออนไลน์	 เสวนารับฟังความคิดเห็น	 ๔	 ภูมิภาค	 รับฟัง 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	
ยืดหยุ่นโครงสร้างเวลาเรียน	 เน้นให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมมากขึ้น	และด�าเนินการทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง	 โดยจัดกลุ่มตัวชี้วัดและก�าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้	 และควรรู้
ส�าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต	 ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานศึกษา 
และวเิคราะห์แนวโน้มการจดัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และจดัท�า	Roadmap	การพฒันา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒.๓ พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
ในทกุระดบัการศกึษา	โดยมกีารด�าเนนิการส�าคญั	เช่น	จดัท�าคู่มอืการจดัการเรยีนการสอนวชิาประวตัศิาสตร์ 
และหน้าทีพ่ลเมือง	จดัอบรมวทิยากรแกนน�าเพือ่เป็นวทิยากรขยายผลในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	จ�านวน	
๑,๒๐๖	 คน	 ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่	 ๒๒๕	 เขตพื้นที่การศึกษา	 จัดอบรม 
เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ชาตไิทยและบญุคณุพระมหากษตัริย์	 จดักิจกรรม	“สงิหาคม	 เดอืนแห่งการเรยีนรู ้
ประวัติศาสตร์ตามรอยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ”	 จัดท�า 
และคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา	 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม	 และพัฒนาเอกสารส่ือการจัดการเรียนรู้ 
วิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าท่ีพลเมืองให้สถานศึกษาใช้ประกอบการสอน	 รวมทั้งการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนประวตัศิาสตร์และหน้าท่ีพลเมอืง	

 ๒.๔ ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ 
  ๒.๔.๑ ปรับลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test: O-NET) ตามทีไ่ด้ก�าหนดให้มีการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัชาติ 
ตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้ปรบัลดการสอบ 
จาก	๘	กลุม่สาระการเรยีนรู	้เหลอื	๕	กลุม่สาระการเรยีนรู	้ซึง่กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีย่งัคงใช้การทดสอบกลาง 
ได้แก่	 วชิาคณติศาสตร์	 วทิยาศาสตร์	ภาษาองักฤษ	ภาษาไทย	และสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ส่วนอกีกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาสขุศกึษาและพลศกึษา	 วชิาศลิปะ	และวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
ให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง	 โดยมีผลครอบคลุมการสอบ	 O-NET	 ของนักเรียน 
ช้ันประถมศกึษาปีที	่๖	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่๓	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	ตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๕๘	เป็นต้นไป
  ๒.๔.๒ ยกเลิกการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา (Local Assessment System: LAS) ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที	่ ๒	 ประถมศกึษา 

ปีที่	 ๔-๕	 มัธยมศึกษาปีที่	 ๑-๒	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๔-๕ และพัฒนา
ระบบการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
โดยพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน	 (Item	 Banks)	 พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอบออนไลน์	 (Online	 Testing	 System)	 พัฒนา
ศักยภาพครูในการสร ้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
และจัดท�าเอกสารส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

  ๒.๕ ปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More 
Knowledge)	 การปรับลดเวลาเรียนเป็นการสร้างระบบการเรียนรู ้
ให้แก่นักเรียนให้ดีขึ้น	 โดยมีนโยบาย	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู ้” 
เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการลง	 แต ่ต ้องไม ่กระทบเนื้อหาหลัก 
ทีน่กัเรยีนควรเรยีนรู	้โดยมแีนวทางการด�าเนนิการ	คอื	(๑)	ปรับตารางเรียน 
ของนักเรียน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 ๑-๖	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๑-๓ 
และ	 (๒)	 ปรับกระชับหลักสูตร	 เนื้อหาที่	 “ต้องรู ้”	 และ	 “ควรรู้” 
ช้ันประถมศึกษาปีที	่๑-๖	และมัธยมศึกษาปีที	่๑-๓	ครปูรบัการเรยีนการสอน 
การจัดกิจกรรม	 โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้าน	ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ให้สถานศกึษาจดัการเรียนรูต้ามโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษาภายในเวลา	๑๔.๐๐	น.	 ส่วนหลงัจากนัน้ 
จนถงึเวลาเลกิเรยีนให้จดักจิกรรม	“ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู”้	เริม่ด�าเนนิการ	ระยะที	่๑	ในภาคเรยีนที	่๒	 
ปีการศึกษา	๒๕๕๘	โดยมี	๔,๑๐๐	โรงเรียนพร้อมด�าเนินการ	ในช่วงเริ่มแรกจะเน้นกิจกรรมเสริมสร้าง 
สมอง	 (Head)	คุณธรรม/จริยธรรม	 (Heart)	ทักษะ	 (Hand)	 รวมทั้งสุขภาพ	 (Health)	ซึ่งได้ทั้งสาระ 
ความรู ้	 และนักเรียนจะมีความสุขมากขึ้น	 มีเวลาคิด	 วิเคราะห์	 ฝึกทักษะ	 รู ้จักการถกแถลง	 
การเขียนเรียงความมากขึ้น	 โดยมีกระทรวงและหน่วยงานเข้าร่วม	 เช่น	 กระทรวงวัฒนธรรม	 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงสาธารณสุข	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 ๒.๖ ลดภาระครูและนักเรียน เพื่อลดภาระการท�างานของครูและนักเรียนที่ส ่งผล 
ต่อการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	 ได้มีการก�าหนดแนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน	 เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจัด 
การเรยีนการสอนเพ่ิมมากขึน้	โดยจดัระเบยีบโครงการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในส่วนทีไ่ม่ใช่
กิจกรรมการเรียนการสอนและจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
กบัหน่วยงานภายนอก	ซึง่โครงการ/กจิกรรมทีเ่พิม่ภาระงานของครแูละส่งผลกระทบต่อการจดัการเรยีน

การสอน	 ให้น�าเสนอที่ประชุมส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาก่อนด�าเนินการ 

“ปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

เริ่มด�าเนินการ	ระยะที่	๑	ในภาคเรียนที่	๒

ปีการศึกษา	๒๕๕๘	มี	๔,๑๐๐	โรงเรียน

พร้อมด�าเนินการ	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๗ ปรับขนาดห้องเรียน	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับ

การดแูลเอาใจใส่อย่างทัว่ถงึในขณะเรยีน	รฐับาลจงึได้มนีโยบายในการปรบัขนาดห้องเรยีนในระดบัปฐมวยั

และระดบัประถมศกึษาเป็น	๓๐	คนต่อห้องเรยีน	และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็น	๔๐	คน

ต่อห้องเรยีน	 โดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานเพือ่การวางแผน

ปรบัขนาดห้องเรยีนในปีการศกึษา	๒๕๕๙	และก�าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนเพือ่ปรบัขนาดห้องเรยีน

ให้เหมาะสมและใกล้เคยีงกนัมากข้ึน	โดยก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานในระยะเวลา	๕	ปี	

 ๒.๘ ด�าเนนิโครงการปฏริปูการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีน (Education Reform Lab & Coaching Lab)

ได้เริ่มด�าเนินโครงการในเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๗	 โดยมุ่งหวังให้เป็นการปฏิรูปการศึกษาในระดับปฏิบัติ

การเพือ่ยกระดบัคณุภาพด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะศตวรรษที	่ ๒๑	 และคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองไทยทีด่	ีและมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้	ด้วยการสร้างระบบการชีแ้นะและ

การเป็นพีเ่ลีย้ง	 (Coaching	and	Mentoring)	มมีหาวทิยาลยัและมลูนธิเิข้าร่วมเป็นพ่ีเลีย้ง	 เน้นให้น�าผล

จากการปฏิบัติการสอนมาเรียนรู้ร่วมกัน	 หรือการติดตั้งระบบสะท้อนผลหลังการสอน	 (After	 Action	 

Review:	AAR)	 มผีูอ้�านวยการโรงเรยีนเป็นผูน้�าทางวชิาการเอาใจใส่ดแูลการจดัการเรยีนการสอนของคร ู

อย่างใกล้ชดิ	 และน�าข้อสงัเกตทีพ่บจากห้องเรยีนไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันาผูเ้รียนและพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนรู้	 โดยมผีูบ้รหิารของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นผูส่้งเสรมิสนบัสนนุหลกั	 ในภาคเรยีนที	่๑ 

ปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 มีโรงเรียนน�าร่องร่วมด�าเนินการ	 จ�านวน	๓๐๐	 โรงเรียน	 ใน	 ๒๐	 ส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา	 เขตพื้นที่ละ	 ๑๕	 โรงเรียน	 ซึ่งผลจากการด�าเนินงาน 

พบว่า	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ได้ลดการสัง่การลง	มกีารกลัน่กรองงาน 

หรือหลอมรวมงานก่อนให้โรงเรียนปฏิบัติ	 มีการบูรณาการงบประมาณ 

มีการปรับเปลี่ยนตารางสอนให้เอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนานักเรียน 

และกิจกรรมการเรียน	การสอน	ผู้บริหารและครูตระหนักถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องปฏิรูปและทบทวนการท�างาน	 และพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ ่

มีการวางระบบสะท้อนผลหลังการสอน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนใหญ่มีการสนับสนุน	 ด้านวิชาการและการนิเทศให้โรงเรียนสามารถ 

ท�างานได้อย่างราบรื่น	

	 	 ในระยะต่อไปจะมีการด�าเนินการต่อเน่ืองในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ๒๐	 เขต 

โดยให้พฒันาคณุภาพและคงคณุภาพของโรงเรยีน	 จ�านวน	๑๕	 โรงเรยีนไว้ให้ได้	 และให้ขยายโรงเรยีน 

กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นตามก�าลังและความสามารถของส�านักงานเขตพื้นที่	 รวมทั้งจะถอดบทเรียน 

จากการด�าเนินงานทีผ่่านมาด้วย		
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๓. การเสรมิสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้แก่ผู้ยากจน
หรือด้อยโอกาส 

 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance	Learning	Television: 

DLTV)	 ด้วยตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครู	 ครูไม่ครบช้ัน	 ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกในโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 จ�านวน	๑๕,๓๖๙	 โรง	 จึงได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ

โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม	 เพ่ือให้ผู ้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จ�านวน	 ๑,๐๑๕,๙๗๔	 คน	 ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้	 ซ่ึงได้เริ่ม 

ด�าเนินการตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 และจากการติดตาม 

ผลการด�าเนินงานโครงการ	พบว่าประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ	ดังนี้

	 	 ๓.๑.๑	 ขยายผลการจัดการศึกษาด ้วยการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	๑๕,๓๖๙	 แห่งทั่วประเทศ	

นักเรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูต้นทางครบทุกชั้น	ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม	 ท�าให้ครูได ้มี ส่ือที่จะช่วยในการจัด 

การเรียนการสอน

	 	 ๓.๑.๒	 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ	 ปีการศึกษา	

๒๕๕๗	 ในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า	 การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพการเรยีนรู	้ (National	Test:	NT) 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่๓	มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ	๓	ด้าน	สงูกว่า 

ปีการศึกษา	๒๕๕๖	โดยมีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ	๓.๑๒	และในส่วน

ของการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ปีการศกึษา	

๒๕๕๗	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๖	 ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ร่วม

โครงการพบว่า	คะแนน	O-NET	ใน	๕	กลุม่สาระการเรยีนรูค้อื	สขุศกึษา	พลศกึษา	วทิยาศาสตร์	สงัคมศกึษา	 

ศาสนาและวัฒนธรรม	 ภาษาต่างประเทศ	 และการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

เพิ่มเป็นร้อยละ	 ๔๒.๓๕	 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๓.๐๕	 จาก	 ๓๙.๓๐	 ของคะแนนเฉลี่ยในปี	 ๒๕๕๖ 

ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมของ	๘	วิชา	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๔๕.๗๔	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	๐.๙๓	จาก	๔๔.๘๑	

ขณะที่คะแนน	O-NET	ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	๓	และมัธยมศึกษาปีที่	๖	ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	

	 	 นอกจากน้ี	 ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๑,๐๙๗	 คน	 พบว่า

มีความพึงพอใจโครงการถึงร้อยละ	 ๙๘.๔๕	 โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเพราะท�าให้เด็ก

ได้รบัการศกึษาอย่างมคุีณภาพและแก้ปัญหาครูขาดแคลน

	 	 จากความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการต่อยอดจากโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยด�าเนินโครงการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 

Learning	 Information	 Technology:	 DLIT)	 คัดเลือกครูจากโรงเรียน 

ที่มีการแข่งขันสูงและโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นโรงเรียนต้นทางในการถ่ายทอดสดการสอนไปยังโรงเรียนปลายทาง

ที่มีความพร้อม	 สามารถจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนต้นทางได ้

และโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดการเรียน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การสอนได้ด้วยระบบเรียกดูตามความต้องการ	 เป้าหมายโรงเรียน 

ขนาดกลางและขนาดใหญ่จ�านวน	๑๕,๕๕๓	 แห่ง	 โดยมีการเปิดระบบ 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงจะ 

เช่ือมโยงกับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ 

ภารกจิและพ้ืนทีป่ฏบิตังิานเป็นฐาน	หรอื	“ระบบ	TEPE	Online”	(Teachers 

and	 Educational	 Personnels	 Enhancement	Based	on	Mission 

and	Functional	Areas	as	Majors)	

 ๓.๒ จัดให ้มีคูปองการศึกษา ได ้จัดให ้มีคูปองส ่งเสริม 

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 ภายใต้โครงการ	 “คูปอง	 กศน.”	 เพื่อสร้าง 

และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกั	คอื	ผูด้้อย	ผูพ้ลาด	และผูข้าดโอกาสทางการศึกษา	

ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	ซึง่ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้มีการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากร 

ของส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	(กศน.)	 

เกีย่วกบัการใช้	คปูอง	กศน.	เพือ่น�าไปประกอบการวางแผนการด�าเนนิงาน 

คูปอง	 กศน.	 และจัดท�าเป็นคู่มือการด�าเนินงานที่มีคุณภาพและสามารถ 

น�าไปใช้ได้จริงโดยผลการด�าเนินงาน	 ณ	 เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีผู้รับบริการที่เข้าระบบน�าร่อง 

การใช้	“คปูอง	กศน.”	จ�านวน	๓,๐๐๐	คน	ทัง้น้ี	จะมกีารปรบัปรงุคูม่อืการด�าเนนิงานและจะด�าเนนิการ 

ใช้จริงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ต่อไป

 ๓.๓ สนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	รฐับาลได้จดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู ้ เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ในภาคเรียนที่	 ๒/๒๕๕๗	 

และภาคเรียนที่	 ๑/๒๕๕๘	 มีผู ้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา	 จ�านวน	 ๑๑,๕๙๑,๖๒๗	 คน	 

และเนื่องด้วยภาวะสภาพเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไป	 ประกอบกับสถานศึกษาในปัจจุบันต้องรับภาระ 

ค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น	 จึงได้มีการทบทวนอัตราเงินอุดหนุนรายหัวส�าหรับนักเรียน	 โดยได้ยกร่าง 

อัตราเงินอุดหนุนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา

 ๔.๑ ให้การอดุหนนุของรฐัในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนเอกชนอย่างยัง่ยนื 

รฐับาลได้สานต่อนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิีก่�าหนดแนวทางการให้การอดุหนนุของรฐั

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนในระยะยาวให้มีความเหมาะสมและมีความยั่งยืน

จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานศึกษาแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของโรงเรยีนเอกชนขึน้	 เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว	 โดยก�าหนดให้ปรบัเงนิอดุหนนุรายบคุคลนกัเรียน 

โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น	 จากอัตราร้อยละ	 ๗๐	 อีกร้อยละ	 ๑๐	 ต่อปี	 เพื่อน�าไปสู่อัตราร้อยละ	 ๑๐๐	 

ทัง้นี	้ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่ ๓๑	 มนีาคม	๒๕๕๘	อนมัุติหลกัการเพิม่เตมิจากมตคิณะรฐัมนตร	ี 

เมือ่วันที	่ ๒๒	ตลุาคม	๒๕๓๙	 ช่วยเหลอืนกัเรียนในรปูบตัรค่าเล่าเรยีนหรอืการอุดหนนุรายบคุคลแก่นกัเรียน 

โรงเรยีนเอกชนในอตัราร้อยละ	๑๐๐	ของค่าใช้จ่ายรายบคุคลนกัเรยีนภาครฐัเพิม่เตมิให้แก่นกัเรยีนประเภท 

อาชวีศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนโรงเรยีนการกศุลหรอืการศกึษาสงเคราะห์ทีไ่ม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม 

การศึกษาจากนักเรียน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

 ๔.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียน 

ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘	เพือ่ช่วยเหลือโรงเรยีนเอกชนให้สามารถกูยื้มเงนิเพือ่น�าไปใช้จ่ายในการพฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้	 อันจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพมากข้ึน	 และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต ้

ในลกัษณะเดยีวกัน	แต่เป็นเงนิกูยื้มปลอดดอกเบีย้

 ๔.๓ จัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการจัดเก็บภาษีเงินได้โรงเรียนกวดวิชาทุกโรงเรียนที่มีลักษณะ

เป็นการประกอบธุรกิจจึงได้ด�าเนินการเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาโดยลดหย่อนภาษีให้แก่

โรงเรยีนกวดวชิาทีป่ระกอบกจิกรรมสาธารณประโยชน์ทางสงัคมต่าง	ๆ 	 ซึง่ได้มกีารออกกฎหมายขึน้มา

รองรับการด�าเนินการในเรื่องนี้	 รวม	 ๓	 ฉบับ	 ได้แก่	 (๑)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๓๐๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘)

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (๒)	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	 (ฉบบัที	่๕๘๘)	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ	 (๓)	พระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๘๙)	พ.ศ.	๒๕๕๘	และได้จดัประชมุ

ผูป้ระกอบการโรงเรยีนกวดวชิา	 จ�านวน	๒,๐๐๐	คน	 เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัภาษี	 ระหว่าง

วนัที	่๒๘-๒๙	เมษายน	๒๕๕๘	

 ๔.๔ จดัตัง้กองทนุหมุนเวยีนเพือ่พฒันาสถาบันอดุมศกึษาเอกชน เพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษา

กูย้มืเงนิในอตัราดอกเบ้ียต�า่	โดยม	ี๓	วตัถปุระสงค์	คอื	(๑)	เป็นส่วนสมทบในการจดัหาหรอืจดัซ้ืออปุกรณ์

การศึกษา	 (๒)	 เป็นส่วนสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน	 และสามารถขยายการเปิดการสอนในสาขาวชิาทีต่รงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	

และ	 (๓)	 เพือ่พฒันาคณุวฒิุอาจารย์	 โดยให้ไปศึกษาต่อระดบัปรญิญาโทและ/หรอืปรญิญาเอกในสถาบนั

อดุมศึกษาต่างประเทศทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรบัรอง	



143142 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวิีต

 ๕.๑ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน การจัดกิจกรรม 

ในชุมชนได้น�าส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	ต�าบล	มาเป็น 

กลไกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่	 โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลท่ีอยู่ในศาสนสถาน	 ซึ่งมีจ�านวน	 ๑,๑๐๒	 แห่ง	 รวม	 ๗๕	 จังหวัด	 

(ยกเว้น	จงัหวัดกระบ่ีและสตลู)	โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยัต�าบลในวดั	วางแผนการด�าเนนิงานและจดักจิกรรมโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้และการจดักจิกรรมส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย	(การศึกษาขั้นพื้นฐาน	การศึกษาต่อเนื่อง	และการศึกษาตามอัธยาศัย)	ประชาชนสามารถ

น�าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและคณุภาพชีวติให้ดขีึน้และยงัได้ขยายผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	 ไปยงั 

ส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต�าบลแห่งอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ได้อยูใ่นวดั	อย่างน้อย 

อ�าเภอละ	๒	แห่ง	รวม	๑,๘๕๖	แห่ง	ท�าให้นกัศกึษาส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศยัและประชาชนทีเ่ข้ามาร่วมกจิกรรมเกดิความรกัความสามคัคมีีคณุธรรมจรยิธรรมมากยิง่ขึน้

 ๕.๒ ส่งเสรมิความรูด้้านกฎหมายพืน้ฐานต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติให้แก่ประชาชน 

โดยเผยแพร่ความรูด้้านกฎหมายผ่านทางสถานวีทิยุโทรทศัน์เพือ่การศกึษา (Education	Television 

Station:	 ETV)	 ได้ร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย

จัดท�ารายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับกระบวนการจัดท�า 

กฎหมายประชาชน	ได้แก่	กฎหมายการปฏริปูทีด่นิ	การปฏริปูสวสัดิการ

ร่างกฎหมายผูสู้งอาย	ุ เป็นต้น	 ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

เผยแพร่รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา	“รายการกฎหมายเพือ่ประชาชน”	 

ร่วมมอืกับสภาทนายความจดัรายการวทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศึกษา	 

รายการ	 “ที่นี่	 ๙๒”	 ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 

และอยูร่ะหว่างจดัท�าคูม่อืการบงัคบัคดเีพือ่เผยแพร่แก่สถาบนัอดุมศกึษา 

และผูท้ีส่นใจรวมทัง้ผลติรายการโทรทศัน์	“สกอ.	ก้าวหน้า	อดุมศึกษา 

ก้าวไกล”		

 ๕.๓ จัดกจิกรรม/โครงการต่าง ๆ เพือ่ส่งเสรมิการเรียนรู้

ให้แก่เด็กและเยาวชน

  ๕.๓.๑ ด�าเนินโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิต

วทิยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยด�าเนินการจัดท�าสื่อวีดิทัศน์แนะน�า 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	 จัดอบรมครูส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 ในการผลิต 

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์	จ�านวน	๑,๑๐๙	คน	จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	จ�านวน	๑๙	แห่ง	

และร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ด้านธรรมชาติ	ในช่วงเดือนตุลาคม	๒๕๕๗	จนถึงเดือนมิถุนายน	๒๕๕๘	โดยมผีูส้นใจส่งทมีเข้าประกวด	

จ�านวน	 ๒๔๐	 ทีม	 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรปูแบบของนทิรรศการ	 โดยมผู้ีเข้าชม 

นกัเรยีนในระบบและนอกระบบโรงเรยีน	 รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปจ�านวน	๑,๒๓๐,๗๖๒	 คน	 กิจกรรม 

ค่ายวิทยาศาสตร์	 จ�านวน	 ๗๗,๔๖๙	 คน	 กิจกรรมการศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

จ�านวน	๘๒๒,๙๕๙	คน	 ให้บรกิารกจิกรรมเชงิวิชาการ	จ�านวน	๖๙๙,๗๘๐	คน	กจิกรรมพพิธิภณัฑ์สตัว์น�า้ 

จ�านวน	 ๓๔๑,๐๗๖	 คน	 กิจกรรมท้องฟ้าจ�าลอง	 จ�านวน	 ๒๕๔,๘๙๘	 คน	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม 

ทุกกิจกรรม	 จ�านวน	 ๓,๔๒๖,๙๔๔	 คน	 รวมทั้งประสานการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี 

และสิง่แวดล้อม	 ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	

จ�านวน	๑๑	หน่วยงาน

  ๕.๓.๒ จัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน MOE Summer Camp 2015 ส่งเสรมิเดก็

และเยาวชนให้มีการเรยีนรู	้พฒันาร่างกาย	สตปัิญญา	อารมณ์	และสงัคม	โดยมกีจิกรรมรวมทัง้สิน้	๓๖๓	กจิกรรม

เป้าหมายการให้บรกิาร	จ�านวน	๑,๐๗๗,๕๐๔	คน	และสามารถด�าเนนิการได้	จ�านวน	๑,๐๔๗,๗๙๙	คน

คดิเป็นร้อยละ	๙๗.๒๔	โดยกจิกรรมทีด่�าเนนิการ	เช่น	กจิกรรมปรบัความรูพ้ืน้ฐานนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที	่๖	ก่อนเข้ารบัการศกึษา	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่๑	ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 รวมทัง้สิน้	 ๒๒,๓๖๓	คน	 และจดักจิกรรมโดยกลุม่ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษาในภาพรวม

พบว่ามนีกัเรียนจากกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน		๙,๒๘๙	คน	จากนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด	

จ�านวน	๗,๐๑๑	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๓๒

  ๕.๓.๓ จดัค่ายบ�าเพญ็ประโยชน์ ภายใต้โครงการค่ายอนิฟินิตมอบความรู้คู่ความดี

ไม่มีท่ีสิ้นสุด เนือ่งในโอกาสมหามงคลทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุารี	 ทรงเจรญิ 

พระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	โดยโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ได้จดัค่ายบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ชมุชน

จ�านวน	๖๐	ค่ายทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	ประกอบด้วย	(๑)	กจิกรรมค่ายบ�าเพญ็ประโยชน์	“พีช่่วยน้อง”

เน้นด้านวิชาการ	 และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 จ�านวน	 ๑๒	 ค่าย	 (๒)	 กิจกรรมค่ายบ�าเพ็ญประโยชน์

“ค่ายรกัการอ่าน”	จ�านวน	๗	ค่าย	และ	(๓)	กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	เพือ่ส่งเสรมิการมจีติอาสาช่วยเหลอื

ดแูลพัฒนาสงัคมในพืน้ทีใ่กล้ท้องถิน่และภมูลิ�าเนา	 โดยนกัเรยีนและคร	ู จ�านวน	๑๐	 ค่าย	 และนกัเรยีน 

และผูป้กครอง	จ�านวน	๓๑	ค่าย	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๖. การส่งเสรมิการอาชวีศกึษา ปรบัภาพลกัษณ์ และเร่งผลติและพฒันา
ก�าลงัคนเพือ่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

 ๖.๑ ส่งเสรมิการอาชวีศกึษาและเร่งผลติและพฒันาก�าลงัคนเพือ่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาประเทศ
  ๖.๑.๑ ด�าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) เป็นการศกึษาคูข่นาน	๒	ระบบ	คอืการศกึษาสายสามญัและสายอาชพีทีต้่องเรยีนควบคูก่นัไป
โดยแนวทางจะให้เรยีนตัง้แต่มัธยมศกึษาตอนต้น	มธัยมศกึษาตอนปลาย	และการศกึษานอกระบบ	ทัง้นี้
การเรียนแบบทวศิกึษาส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมปลายจะมปีระโยชน์อย่างมาก	 เพราะเมือ่จบการศกึษา
จะได้รับ	 ๒	 วุฒิการศึกษา	 และ	๒	 ประสบการณ์	 ซ่ึงจะเป็นทางเลือกส�าหรับนักเรียนในการศึกษาต่อ
หรือท�างานได้	และส�าหรบันกัเรยีนมธัยมต้นจะเป็นการให้เดก็ได้ส�ารวจความถนดัของตนเองว่าสนใจสาขา
วชิาชีพใด	เพือ่เป็นแนวทางเลอืกส�าหรบัอนาคต	ขณะนีมี้นกัเรยีนเข้าร่วมโครงการรวมทัง้สิน้	๓๐,๓๐๘	คน	
เป็นนกัเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น	จ�านวน	
๘,๐๕๕	คน	นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จ�านวน	๒๑,๕๖๙	คน	และนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในสงักัดส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั	จ�านวน	๖๘๔	คน	
  ๖.๑.๒ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา ได้สนับสนุนอุปกรณ์
การเรยีนของนกัเรยีนอาชวีศกึษาให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายจรงิและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง
เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะได้เต็มศักยภาพ	 ฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่	 ต่อเน่ือง
ตลอดหลักสูตร	 อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัต ิ
การจดัสรรงบประมาณในการจดัหาเครือ่งมอืประจ�าตัวต่อคนให้แก่ผู้เรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม	 ๒๕๕๗	 และได้มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดซ้ืออุปกรณ์ดังกล่าวให้นักเรียน
ตลอด	 ๓	 ปี	 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ท้ังนี้	 ได้อุดหนุนอัตราค่าเครื่องมือประจ�าตัวผู้เรียน
เฉพาะอาชพีใน	๙	ประเภทวชิา	 โดยประเภทวชิาอตุสาหกรรมได้รบัมากทีส่ดุ	คอื	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท
ต่อคนต่อปี	
  ๖.๑.๓ ด�าเนินโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล	 ด�าเนินการศึกษาจุดเด่น
ของประเทศต่าง	ๆ 	 เพื่อน�ามาปรับใช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีมาตรฐานและสามารถผลิตก�าลังคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาประเทศ	 ในสาขาที่เป็น
ความต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ได้แก่	 อาชวีศกึษาไทย-เยอรมนั	 อาชวีศกึษาไทย-สงิคโปร์	 
อาชวีศกึษาไทย-จนี	 อาชีวศกึษาไทย-ญีปุ่น่	 รวมทัง้อาชวีศกึษาไทย-องักฤษ	 โดยมสีถานศกึษาทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ	จ�านวน	๒๕	แห่ง
  ๖.๑.๔ จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ในสถาบันการอาชีวศึกษา	 ในปี	 ๒๕๕๖	 จ�านวน	๙	 สถาบัน	 รวม	๑๖	 สาขาวิชา	 รวม	๔๓	หลักสูตร 
โดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติรับรองคุณวุฒิผู ้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตร ี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ	 ปี	 ๒๕๕๖	 ดังกล่าวแล้ว	 ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถสมัคร 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได	้
นอกจากนี	้ ในปี	๒๕๕๗	มกีารเปิดหลกัสตูรปรญิญาตรสีายปฏิบตักิารรวมทัง้หมด	๘๐	หลกัสตูร	ขณะนี ้
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอรบัรองคณุวฒุเิช่นเดยีวกนั



145144 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๖.๑.๕ สร้างหลกัสตูรใหม่รองรบัความต้องการของประเทศเพือ่เตรยีมความพร้อม

ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	 รฐับาลโดยส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาร่วมกบัหน่วยงาน

ภาคเอกชนจดัท�าหลกัสตูรอาชวีศึกษาเพือ่รองรบัความต้องการก�าลงัคน	ได้แก่	หลกัสตูรประกาศนยีบตัร

วชิาชีพชัน้สงู สาขาวชิาเทคนคิกายอปุกรณ์	ร่วมกบัมลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน	 ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน 

และพลงังาน	สอนน�าร่องใน	๕	วทิยาลัย	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาเมคคาทรอนกิส์

และหุน่ยนต์ร่วมกบับรษิทั	เดนโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และสถาบนัไทย-เยอรมัน	พฒันาหลักสูตร	โดยเปิดสอน 

ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จ�านวน	๑๔	 แห่งทั่วประเทศ	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยด�าเนินการร่วมกับบริษัท	 การบินไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ฝ่ายช่างอากาศยานประจ�าสถานภีเูกต็	 ศนูย์ฝึกการบนิพลเรอืน	 ในรปูแบบทวภิาคี	 คอื 

เรยีนรายวชิาภาคทฤษฎ	ีณ	วทิยาลยัเทคนคิถลาง	และรายวชิาภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการทัง้	๓	แห่ง

ทีร่่วมด�าเนนิการ	และหลักสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง สาขาวชิาการจัดการด้านความปลอดภยั 

ร่วมกบับรษิทั	เอเชียซเิคยีวรติีเ้มเนจเม้นท์	จ�ากัด	และบริษทั	กทัส์	อนิเวสติเกชัน่	จ�ากัด	โดยจดัการเรยีน

การสอนในระบบเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์	

  ๖.๑.๖ พฒันาและยกระดับสถานศกึษาอาชีวศกึษาเป็นสถานศกึษาวชิาชพีเฉพาะทาง 

โดยการคดัเลอืกสถานศกึษาเพือ่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิเฉพาะทางด�าเนนิการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที ่๑ 

ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๖	กลุม่อาชพี	เช่น	กลุม่อาชพีอญัมณแีละเครือ่งประดบั	

กลุม่วชิาการการท่องเท่ียว ระยะที ่๒ เริม่ด�าเนนิการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๑๗	กลุม่อาชพี

  ๖.๑.๗ จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 มีการด�าเนินการ	 คือ	จัดท�ามาตรฐานการจัด

อาชวีศกึษาทวิภาค	ีเพือ่ให้การจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคขีองสถานศกึษามคีณุภาพและมาตรฐาน จดัท�า 

คู ่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สถานประกอบการที่ร ่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับสถานศึกษา	 และสถานประกอบการ 

ใช้เป็นหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐาน 

และมีคุณภาพโดยสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได ้ร ้อยละ	 ๒๐๐	 

รวมทัง้พจิารณาสทิธปิระโยชน์อืน่	ๆ 	ทีเ่หมาะสมให้แก่สถานประกอบการ 

ที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ	 ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ได้ลงนาม 
ความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 ผลิตก�าลังคนรองรับ 
ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเกษตรกรรม	 และภาคบริการของประเทศ 
โดยสถาบันการอาชีวศึกษา	๑๘	แห่ง	จับคู่กับหอการค้ากลุ่มจังหวัด 

๑๘	จังหวัด	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งนักเรียน	นักศึกษา	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีต้องการให้ผลิตก�าลังคน 
สายอาชีพเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันมีสถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี	 รวม	 ๑๐,๕๒๗	 แห่ง	
นักศึกษาจ�านวน	๙๑,๔๔๘	คน	
  ๖.๑.๘ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ด�าเนินการโดยสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	จ�านวน	๔๒๑	แห่ง
ใน	 ๗๗	 จังหวัด	 เพื่อยกระดับทักษะอาชีพทุกกลุ่มอายุ	 เช่น	 ผู้ว่างงาน	 ผู้มีรายได้น้อย	 แรงงาน
ในสถานประกอบการผู้ด้อยโอกาส	 คนต่างด้าว	 และผู้ต้องขัง	 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน
๕	ประเภทวชิา	จ�านวน	๖๓๘	รายวิชา	ซึง่มผีูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้	จ�านวน	๙๒๖,๐๖๔	คน 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๖.๑.๙ เพ่ิมบทบาทของสถานประกอบการในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มกีารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	
ระยะท่ี	๑	โดยจดัท�าข้อเสนอนโยบายและแผนปฏบิตักิาร	และแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมบทบาท
สถานประกอบการต่าง	ๆ 	 ในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อด�าเนินงาน	 ซึ่งได้ด�าเนินการ 
เพือ่วางแผนและพฒันาก�าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มอาชีพและความต้องการของตลาด 
แรงงานอย่างครอบคลมุ
  ๖.๑.๑๐ ยกระดบัสถาบนัการศกึษาทางด้านวชิาชพี	มแีนวทางการด�าเนนิงานทีจ่ะต้อง
ขบัเคล่ือน	คอื	(๑)	เสนอให้ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุศกึษาแนวทางเทยีบเคยีงกบัประเทศ 
เพือ่นบ้าน	เช่น	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	และสาธารณรฐั 
แห่งสหภาพเมยีนมา	ทีใ่ช้มาตรการบงัคบัผูล้งทนุให้จ่ายเงนิเข้ากองทนุเพือ่พฒันาก�าลงัคนของประเทศ 
หรือเป็นเงือ่นไขให้รบัผูเ้รยีนสายอาชพีในระบบทวภิาค	ีและ	(๒)	ศกึษางานวจิยัเพือ่การขอรบัการยกเว้นภาษี 
ร้อยละ	๓๐๐	นอกจากมาตรการทางภาษทีีจ่ะใช้เป็นสทิธปิระโยชน์ให้ผูป้ระกอบการร่วมจดัการศกึษา 
ระบบทวิภาคี	 ควรหามาตรการอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมและให้ยกร่าง 
แนวทางการขอยกเว้นภาษีดังกล่าว
  ๖.๑.๑๑ ผลติก�าลงัคนในระดบัอุดมศกึษาเพือ่รองรับ
ความต้องการของประเทศ
	 	 	 (๑)	 จัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต	ิเพือ่เป็นการประกนัคณุภาพบณัฑติทีมุ่ง่เน้นมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้	 (Learning	 Outcomes)	 ของผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 
ทั้งในระดับหลักสูตรและสาขาวชิาจดัท�ามาตรฐานคณุวฒุสิาขาต่าง	ๆ  
ที่เทียบเคียงได้กับนานาประเทศ	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น 
แหล่งอ้างอิงในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน	
ได้แก่	 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์	 สาขาโลจิสติกส์	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 สาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม	สาขาบัญชี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์	สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์	 สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 รวมทั้งสาขาที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ได้แก่ 
สาขาแพทยศาสตร์	 ทันตแพทยศาสตร์	 สถาปัตยกรรมศาสตร์	 ศิลปกรรมศาสตร์	 และนิเทศศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสมาชิกประชาคมอาเซียนใน	๘	สาขาอาชีพ
	 	 	 (๒)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	 การเรียนรู้
กบัการท�างาน	 (Work	 Integrated	 Learning:	WIL)	 โดยสนบัสนนุส่งเสรมิเครอืข่ายพฒันาสหกจิศกึษา	
๙	 เครือข่าย	 ให้จัดการศกึษาเชิงบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน	 เสรมิสร้างความร่วมมอืแบบพหภุาคี
ทีเ่ข้มแขง็	(ภาคการศกึษาและภาคการผลติ)	เช่น	แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพือ่ถอดบทเรยีนหลักสตูรสหกจิศกึษา
ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนใีนสาขาวศิวกรรมศาสตร์	 สาขาการจดัการท่องเทีย่ว 
และโรงแรม	และสาขาอตุสาหกรรมการเกษตร
	 	 	 (๓)	 วางแผนร่วมกับหน่วยงานผูใ้ช้บณัฑติจดัท�าโครงการผลติก�าลงัคนรายสาขา	
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ	 รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยเีพ่ือสร้างนกัวทิยาศาสตร์และนกัวิจยั
	 	 	 (๔)	 สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศึกษา	(University 
Business	 Incubator)	 จ�านวน	 ๗๒	 แห่ง	 กระจายตามเครือข่ายอุดมศึกษา	 ๙	 ภูมิภาค	 เพ่ือส่งเสริม

การสร้างสรรค์นวัตกรรม	ธรุกิจใหม่	และผูป้ระกอบการรายใหม่	ในภาคธุรกจิ	การพฒันาผลิตภณัฑ์ทีต่อบสนอง 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 โดยให้ความรู้	 ข้อมูล

และแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผูป้ระกอบการใหม่สามารถก่อต้ังธรุกจิได้อย่างมรีะบบ	มกีารฝึกอบรม

เกีย่วกบัการท�าธรุกจิ	การวางแผนธรุกจิ	การตลาด	การเงนิ	การบัญช	ีกฎหมาย	ภาษอีากร	เทคโนโลย	ีวจิยั 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและคุณธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

ของสภาวะแวดล้อม	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื

	 	 	 (๕)	 จดัการศกึษาในวทิยาลัยชมุชน	โดยมผู้ีรบับรกิารการศกึษาระดบัอนปุรญิญา	

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ	และระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง	ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคการศกึษา	

๒/๒๕๕๗	รวมทัง้สิน้	๑๑,๓๘๕	คน	เปิดสอนในสาขาวิชา	ได้แก่	การโรงแรม	การจัดการโลจสิตกิส์	และ

การค้าชายแดน	 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน

รวมท้ังมีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

จ�านวน	๒๗,๓๓๙	คน	๖๑	ชมุชน	ด�าเนนิการภายใต้	(๑)	โครงการจดัการความรูเ้พือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็

ชมุชน	มผีูร้บับรกิาร	จ�านวน	๙,๙๘๙	คน	๖๑	ชุมชน	(๒)	กจิกรรมพฒันาทกัษะและเสรมิสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพและด้านคณุภาพชวิีต	 จ�านวน	๑๗,๓๕๐	คน	ตวัอย่างหลักสูตร	 เช่น	 หลักสูตรภาษากมัพูชา

เพือ่การสือ่สาร	หลกัสตูรการนวดเท้าเพือ่สขุภาพ	

 ๖.๒ ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา

  ๖.๒.๑ จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ”

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ	 ประจ�าป ี

การศกึษา	๒๕๕๗	ประกอบด้วย	สิง่ประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่	จ�านวน	๒๒๐	ผลงาน	ซึง่จ�าแนกเป็น	๑๑	ประเภท	

การแข่งขันหุน่ยนต์ยวุชนอาชวีศกึษา	จากโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนทัว่ประเทศ	จ�านวน	๒๐	ทมี	และ

ประกวดการน�าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ	 จ�านวน	๒๐	ผลงาน	การเรียนการสอนและการฝึกอบรม	

๑๐๘	อาชพีท�าเงนิ	 นอกจากนี	้ ได้จดัส่งทมีนกัศกึษาอาชวีะเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด 

ผลงานสิง่ประดษิฐ์ในงาน	26th	International	Invention	&	Innovation	Exhibition	มผีลงานเข้าประกวดกว่า 

๑,๐๐๐	ชิน้	 จากกว่า	๒๐	ประเทศ	สถานศึกษาสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๓	 แห่ง 

ได้รับรางวัล	 คือ	 เครื่องท�าลายกระจกรถยนต์กรณีรถยนต์ตกน�้าของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 

ได้รบัรางวลัเหรยีญทองและรางวลัพิเศษจากเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	 (International	 Best	 Invention	

Award	of	Hongkong)	อปุกรณ์เข้าขอบยางมุง้ลวดของวทิยาลยัเทคนคิพษิณโุลก	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง

และรางวลัพเิศษจากราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี	และ	Cooking	Engine	ของวทิยาลยัเทคนคิหนองคาย	

ได้รบัรางวลัเหรยีญทองและรางวลัพิเศษจากสาธารณรฐัอนิโดนเีซีย	

  ๖.๒.๒ ด�าเนินโครงการ “อาชีวะสร้างผู ้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร”

โดยจดักิจกรรมเพือ่สร้างและพฒันาศักยภาพขดีความสามารถด้านการวจิยัและพฒันาการประดิษฐ์คิดค้น

ของครแูละนกัศกึษา	 เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นนกัวจิยัและนกัประดษิฐ์คดิค้นทีด่มีคุีณภาพ	มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

รวมทัง้สิน้	๖๐๐	คน

  ๖.๒.๓ พฒันาผูบ้รหิาร ครโูรงเรยีนเอกชนอาชวีศกึษา ครฝึูกในสถานประกอบการ 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น	พฒันาครฝึูกในสถานประกอบการในหลักสูตร	In-company	Trainers	จ�านวน	๔๒๖	คน 

ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศเพื่อนบ้าน	 ๕	 ประเทศ	 เช่น	 สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมยีนมา	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจักรกัมพชูา	สาธารณรฐัสงัคมนยิม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เวยีดนาม	และสาธารณรฐัฟิลปิปินส์	พฒันาครอูาชวีศกึษาในสถานศกึษาทีจ่ดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี
โดยเป้าหมายปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มสีถานศึกษาอาชีวศกึษา	จ�านวน	๓๑๐	แห่ง	จดัส่งเข้าฝึกงาน 
ในสถานประกอบการในภาคฤดรู้อนครอบคลมุทกุประเภทและสาขาวชิา	จ�านวน	๑,๐๑๐	คน	และพฒันา 
บคุลากรอาชีวศกึษากลุม่อาชีพยานยนต์และช้ินส่วน	 เพือ่พฒันาทกัษะความเชีย่วชาญของกลุม่ครผููส้อน
ทีเ่รยีกว่า	 “ครูช่างสร้างชาต”ิ	 รุน่ที	่ ๒	 ให้แก่ครูผูส้อนในสาขาวชิาช่างเช่ือม	 ช่างกลโรงงาน	 ช่างแม่พมิพ์
และช่างแมคคาทรอนกิส์	 จ�านวน	๒๘	คน	 จาก	๑๕	สถานศกึษา	 โดยฝึกอบรบภาคทฤษฎใีนหลกัสูตร
นักบริหารระดับต้น	ณ	 ส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและภาคปฏิบัติในรูปแบบ
On	 the	 job	 training	 ในสถานประกอบการกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และสถาบนัไทย-เยอรมนั

 ๖.๓ ปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
  ๖.๓.๑ แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
โดยจดัท�ามาตรการป้องกันการเกิดเหตทุะเลาะววิาทของนกัเรยีน	นกัศกึษา	และขอความร่วมมอืสถานศกึษา 
ในสังกัดทุกแห่งเข้มงวดเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน	 นักศึกษา	 ขณะที่อยู ่ภายใน 
และภายนอกสถานศกึษา	รวมทัง้เข้มงวดเกีย่วกบัการเข้า-ออกสถานศึกษาของบคุคลภายนอก	ซึง่ส�านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหารือกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีมาตรการ
ร่วมป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะววิาทของนกัเรยีน	นกัศกึษา	ทัง้หมด	๘	ข้อ	เช่น	(๑)	จ�าแนกนกัเรยีน
โดยใช้พฤตกิรรมของนกัเรยีนเป็นเกณฑ์ในการกลัน่กรอง	(๒)	เครอืข่ายแจ้ง	โดยใช้เครอืข่ายชมุชน	เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้ศูนย์ข่าวแจ้งเหตุ	
  ๖.๓.๒ จัดกิจกรรมอาชีวศึกษาให้บริการประชาชนในรปูแบบต่าง ๆ 	 ได้แก่	จดัศนูย์
อาชวีะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภยัแน่นอน”	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๕๘	จ�านวน	๒๕๐	จดุบรกิาร 
โครงการอาชีวะอาสา	 เทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	๒๕๐	 ศูนย์	ด�าเนนิโครงการปณธิานความดี 
ปีมหามงคล คอื (๑) โครงการอาชวีะพฒันา	 เป็นโครงการที่นักศึกษา 
ได้ร่วมออกค่ายสร้างสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	
โรงเรยีนในโครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	และโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษาที่มีความขาดแคลนในพ้ืนที่	 ๓๑	 จังหวัด	
จ�านวน	๖๐	หลงั	เช่น	อาคารอเนกประสงค์	ศนูย์การเรยีนรู	้อาคารหอพกันอน 
(๒) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit center)	 นักศึกษา 
ได้ออกให้บริการตรวจสภาพรถ	 เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องรถจักรยานยนต	์
ซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้า	ตลอดจนการสอนอาชีพระยะสัน้และการแนะแนว 
การศกึษาต่อของสถานศกึษาอาชีวศกึษา	ในพืน้ที	่๕๐	เขต	ของกรงุเทพมหานคร 
โดยมีประชาชนมารับบริการกว่า	 ๑๔,๐๐๐	 คน	 และได้ด�าเนินงาน 
ตามกิจกรรมดังกล่าว	 จ�านวน	๗๖	 จุด	 โดยมีประชาชนมารับบริการเพิ่ม 
อีกกว่า	 ๔๒,๐๐๐	 คน	 และ (๓) โครงการหนังสือเดินทางความดี 
(R Passport) เป็นโครงการท่ีให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้น�าความดี 
ทีไ่ด้ปฏบิตัมิาบนัทกึไว้ในหนงัสอืเดนิทางความด	ีซึง่ได้มกีารทดลองน�าร่อง
ในสถานศึกษา	 จ�านวน	 ๘	 แห่ง	 และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็น 
การใช้หนังสือความดีจากนักเรียนและสถานศึกษา	 นอกจากน้ี	 ได้จัด 
กิจกรรม	 “อาชีวะเอกชน สร ้างคน สร ้างชาติ”	 โดยนักเรียน 

จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน	 จ�านวน	 ๓๑,๒๖๙	 คน	 จากสถานศึกษา	 จ�านวน	 ๑๙๓	 แห่ง 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชนในพื้นท่ี	 ๕	 ภูมิภาค	 และสถานศึกษาอาชีวศึกษา	 จ�านวน	 ๔	 แห่ง 



149148 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ร่วมกับแอ็ดดร้า	 ประเทศไทย	 (ADRA	 Thailand)	 พัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ที่พ�านักในศูนย์พักพิงชั่วคราว	
ชายแดนไทย-พม่า เข้าร่วมโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”	๘๘	วัน	รวมพลังธารน�้าใจ
ถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระเจริญ 
พระชนมพรรษา	๘๘	พรรษา	ในวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	โดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมจัดศูนย์อาชีวะ	 ๑๖	 ศูนย์ทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นผู้รับบริจาครถจักรยานทั้งใหม่และที่ใช้แล้วท่ีอยู่ใน 
สภาพท่ีสามารถซ่อมได้	 และด�าเนินการซ่อมบ�ารุงรถจักรยานที่ได้รับบริจาคให้อยู่ในสภาพสมบูรณ ์
เพื่อมอบแก่น้อง	ๆ 	ที่ขาดแคลนและเด็กผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นต่าง	ๆ	มีเป้าหมายบริจาค	๙,๐๐๐	คัน
  ๖.๓.๓ ด�าเนนิโครงการเตรียมความพร้อมหลกัสตูรเตรยีมอาชวีศกึษา (Preparation 
Vocational	 Education:	 Pre.	 Voc.	 Ed.)	 เพื่อฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค ์

ปลูกฝังระเบียบวินัย	 ความสมานสามัคคี	 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ 
แรงบนัดาลใจ	และยกระดบัคุณภาพอาชีวศึกษาให้เป็นทีย่อมรบัของสังคม
มากยิ่งขึ้น	 ปรับพื้นฐานทางวิชาการและฝึกทักษะอาชีพ	 เพื่อให้ศักยภาพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยได้ด�าเนินโครงการไปแล้ว	จ�านวน	๒	รุ่น	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 รุ่นที่	 ๑	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตร 
เตรียมอาชีวศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ	โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 ๑	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๕๘ 
จากวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวน	๓	แห่ง	คือ	วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ	 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ	 และวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรปราการ	เข้าร่วมการฝึกอบรมจ�านวน	๗๙	คน
	 	 	 (๒)	 รุน่ที	่๒	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจดัโครงการ 
ร่วมกบักองทพัเรอื	มนีกัเรยีนเข้าฝึกอบรม	จากสถานศกึษาทัง้สิน้	๑๐	แห่ง 
รวม	 ๔๘๒	 คน	 โดยพบว่า	 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา 
ทั้งด้านความรู้	 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ	 ฝึกระเบียบวินัย	 พัฒนาจิตใจให้มี
ความเข้มแขง็	อดทนอดกล้ัน	และเกดิความรกัสามคัคีในหมูค่ณะ	เชือ่มัน่ว่า

หลกัสตูรการฝึกอบรมดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่นทศันคตแิละค่านิยมของนกัเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ	
และท�าให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตนเอง

 ๖.๔ ผลการรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากการด�าเนินการตาม
นโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง	ๆ	ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มีผลท�าให้
ปริมาณผู้เรยีนอาชีวศกึษาเพ่ิมข้ึนโดยในปีการศึกษา	๒๕๕๘	มจี�านวนนกัเรยีนสมคัรเข้าเรยีนในหลกัสตูร

ของสถานศึกษาระดับอาชีวะเพิ่มขึ้น

ระดับชั้น
จ�านวนผู้เรียน (คน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๖๐,๕๙๐ ๑๗๑,๑๔๘ ๖.๕๗

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๐๓,๓๐๑ ๑๑๔,๖๐๐ ๑๐.๙๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๗. การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา

 ๗.๑ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู

  ๗.๑.๑ จัดท�ายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๒	 ได้แต่งตัง้

คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู	 เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการผลิต

การพัฒนา	 ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูป

การศกึษา	รวมถงึสนบัสนนุการด�าเนนิงานปฏรูิปการศึกษาของคณะกรรมการอ�านวยการปฏริปูการศกึษา

กระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงได้แต่งตั้งคณะท�างาน	 จ�านวน	 ๒	 ชุด	 ประกอบด้วย	 คณะท�างานด้านปฏิรูป

ระบบการผลิตครูและคณะท�างานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครู	 เพื่อจัดท�ารายละเอียดกิจกรรม/

โครงการ	 รวมถงึตวัชีว้ดัในแต่ละยทุธศาสตร์และมาตรการ	 โดยยทุธศาสตร์ดงักล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการอ�านวยการปฏริปูการศกึษา	และคณะกรรมการสภาการศกึษาแล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

ขัน้ตอนเตรียมเสนอคณะรฐัมนตรี

  ๗.๑.๒ จดัประชมุสมัมนา เรือ่ง การปฏริปูระบบการผลติและพัฒนาครใูนอนาคต : 

ปัญหาและการแสวงหาแนวทางการแก้ไข	 เพือ่ระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวฒุ	ิ ผู้บรหิารสถาบนั

การศึกษาระดับอุดมศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์	 และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครูในสถาบัน

อดุมศกึษา	เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏริปูระบบผลติและพฒันาคร	ูและจดัการประชมุสมัมนา

เร่ือง	 “การเปลีย่นแปลงการครศุกึษาส�าหรบัครใูนอนาคต”	 (Transforming	 Teacher	 Education	 for	

Future	 Teachers)	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการทางครุศึกษาของประเทศที่ประสบ

ความส�าเร็จโดยมผีูเ้ชีย่วชาญจากสาธารณรฐัฟินแลนด์	สาธารณรฐัสงิคโปร์	และราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์

ร่วมอภปิรายในหวัข้อ	“The	New	Frontier:	Governance	 in	Teacher	Education”	 เป็นการระดม

ความคดิเพ่ือการแสวงหากลยทุธ์และน�าเสนอกลยทุธ์การเปลีย่นแปลงการครุศกึษาส�าหรบัครใูนอนาคต

ทัง้การสร้างครูใหม่ทีจ่ะเข้าสูร่ะบบการศกึษาและพัฒนาครปูระจ�าการทีอ่ยูใ่นระบบการศึกษาทีม่กีารบรูณาการ

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศและน�าเสนอแผนงาน/

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

 ๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

  ๗.๒.๑ พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึง่อยู่

ระหว่างปรับปรุงหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการสอบแข่งขนับรรจบุคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา	 ต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่	 ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืก

บคุลากรทางการศกึษาอ่ืนในสายงานนิตกิารให้ได้รบัเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ	ต�าแหน่งนติกิร	

การจดัประเภทต�าแหน่ง	ระดบัต�าแหน่ง	การให้ได้รบัเงนิเดอืน	และเงนิประจ�าต�าแหน่งของบคุลากรทางการ

ศกึษาอืน่	ไม่เกดิความเหลือ่มล�า้สอดคล้องกับแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนก�าหนด	

นอกจากนี	้ได้ออกหลกัเกณฑ์เพือ่พฒันาระบบการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ปรบัปรงุ

หลกัเกณฑ์การพจิารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการของคณาจารย์ในสถาบนัอุดมศกึษา

  ๗.๒.๒ ด�าเนินโครงการน�าร่องคูปองพัฒนาครู เป็นโครงการขยายโอกาสและพฒันา

คณุภาพการศกึษา	เพือ่พฒันาครทัูง้ระบบแบบเตม็ตามศักยภาพ	ในเบ้ืองต้นเน้น	๔	กลุม่สาระการเรยีนรู้ 

ได้แก่	 ภาษาไทย	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษาอังกฤษ	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงทางวชิาการร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั	๕๐	แห่ง	และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยเีป็นผูจ้ดัท�าหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของคร	ูโดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘



151150 นโยบายข้อ ๔ นโยบายข้อ ๔

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

มเีป้าหมายการพัฒนาคร	ูจ�านวน	๗,๐๐๐	คน	โดยจะจดัสรรคปูองให้คนละ	๕,๐๐๐	บาท	แบ่งเป็นค่าสมคัร

ลงทะเบยีนพฒันาตนเอง	๓,๕๐๐	บาท	และค่าพาหนะเดินทาง	๑,๕๐๐	บาท	รวมงบประมาณด�าเนนิการ

ทัง้สิน้	๓๕	ล้านบาท

 ๗.๓ แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

  ๗.๓.๑ ให้การรบัรองคณุวุฒแิละปรญิญาทีเ่ป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการ

ของหน่วยผู้ใช้	 คณะกรรมการครุุสภาได้เหน็ชอบให้ผูท้ีม่คีณุวฒุสิาขาขาดแคลนด้านอาชวีศกึษาสามารถ

ขอหนงัสอือนญุาตให้ปฏิบตักิารสอน	 โดยไม่มใีบอนญุาตประกอบวิชาชพีครจูากครุสุภา	มอีาย	ุ ๙๐	 วนั	

เพือ่ใช้ในการสมคัรสอบครผููช่้วยได้	 จ�านวน	๙๘	 สาขา	 ในส่วนของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานได้อนมุตั	ิ จ�านวน	๑๐	สาขา	มบีคุคลผู้ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีควบคุม 

เป็นการช่ัวคราว	จ�านวน	๑๓๐	คน	และผู้มคีณุวฒุสิาขาขาดแคลน	กลุ่มวชิากายภาพบ�าบดั	จ�านวน	๑๗๘	คน 

นอกจากน้ี	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗ 

เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้	ซ่ึงมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที	่๑๘	มถินุายน	๒๕๕๘

  ๗.๓.๒ ประกาศใช้หลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู	 โดยประกาศ 

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต�าแหน่งครูผู้ช่วยที่มีเหตุพิเศษ	 และหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน	 นอกจากนี ้

ยังมีการพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลังในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ		 

ระดบัอาชวีศกึษา	 โดยจะด�าเนนิการวเิคราะห์และจดัท�าข้อมลูเพือ่เสนอคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 

และบคุลากรทางการศกึษาวสิามัญเก่ียวกบัการพฒันานโยบายและระบบบรหิารงานบคุคล	โดยการเกบ็รวบรวม 

ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารอตัราก�าลงั	ใน	๓	ภมูภิาค	

  ๗.๓.๓ ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา	 เรือ่ง	 การรบัรองหลักสูตรอบรมความรู้

เพือ่ประกอบการขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครขูองชาวต่างประเทศ	และประกาศคณะกรรมการ 

ครุสุภาเรือ่งการรบัรองการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาเพือ่ประกอบการขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู 

ของชาวต่างประเทศ

  ๗.๓.๔ จัดหาครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวชิาต่าง	ๆ 	เพิม่เตมินอกเหนอืจากครปูฏิบตังิานในโรงเรียนเพือ่สนบัสนนุผู้มีความรู	้จ�านวน	๗,๐๐๐	คน	

สอน	๒๕	ครัง้	ครัง้ละ	๓	ชัว่โมง	ค่าจ้างชัว่โมงละ	๒๐๐	บาท	และจ้างบคุลากรวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์

ในโรงเรยีนประถมศกึษา	โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา	โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็

ทีข่าดแคลนครูวชิาเอกวทิยาศาสตร์	 คณติศาสตร์	 (ไม่มคีรวูชิาเอกวทิยาศาสตร์	 คณติศาสตร์	 หรอืมีครู

วชิาเอกวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์แต่สอนเกนิ	๑๘	คาบต่อสัปดาห์)	มกีารจ้างตัง้แต่	ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๘	จ�านวน	

๓,๖๘๔	คน	ค่าจ้างเดือนละ	๑๕,๐๐๐	บาทต่อเดอืน

  ๗.๓.๕ จดัสรรทนุศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก เพือ่ผลติและพฒันาอาจารย์ในสถาบนั

อดุมศึกษาของรฐัให้มคุีณวฒุปิรญิญาเอกในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน	๑๖	สาขา	จ�านวน	๕,๒๕๙	ทนุ	ขณะนี้

มผีูร้บัทนุทีส่�าเรจ็การศกึษา	จ�านวน	๓,๘๓๕	คน	และอยูร่ะหว่างศึกษาต่อด้วยทนุส่วนตวั	จ�านวน	๑,๔๒๔	คน 

รวมท้ังจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	 เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ให้มีคณุวฒุปิริญญาเอกเพ่ิมขึน้	จ�านวน	๑,๒๓๙	ทนุ	ขณะนีมี้ผูร้บัทนุท่ีส�าเรจ็การศกึษา	จ�านวน	๘๕๓	คน 

และอยูร่ะหว่างศกึษาต่อด้วยทนุรฐับาล	จ�านวน	๘	คน	และศกึษาต่อด้วยทนุส่วนตัว	 จ�านวน	๓๗๘	คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๗.๔ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู	 ได้ด�าเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู	 โดยจัดสรรให้ข้าราชการคร	ู (ผูส้อนกูยื้ม)	 รายละไม่เกนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	อตัราดอกเบีย้	

MLR–1	 ผ่อนช�าระคืนภายใน	 ๘	 ปี	 (๙๖	 งวด)	 ซ่ึงปัจจุบันมีข้าราชการครูได้รับความช่วยเหลือแล้ว

จ�านวนกว่า	๕๕,๐๐๐	ราย	เป็นเงนิกว่า	๔,๔๐๐	ล้านบาท	ส�าหรบัมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินก�าหนดมาตรการแก้ไข 

ปัญหาหนีเ้ป็น	๔	กลุม่	คอื	(๑)	กลุม่หนีว้กิฤตรนุแรงคอื	อยูร่ะหว่างถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดีหรอืถกูบังคบัคดี

(๒)	 กลุม่หนีใ้กล้วกิฤต	 คอื	 ค้างช�าระเกนิกว่า	 ๑๒	 งวด	 ตดิต่อกนั	 (๓)	 ลูกหนีค้้างช�าระไม่เกนิ	 ๑๒	 งวด

ตดิต่อกนั	และ	(๔)	ลกูหนีป้กต	ิโดยสิน้สดุระยะเวลาการลงทะเบียนวนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	

 ๗.๕ ปรับปรงุหลกัเกณฑ์การย้ายคร ูส�านกังานคณะกรรมการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวธิกีารย้ายข้าราชการครแูละบคุลาการทางการศกึษาต�าแหน่งคร	ู 

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยให้ข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษามรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานในสถานศึกษาเดมิ 

มากขึ้น	เพื่อที่จะสามารถพัฒนางานจนเกิดผลปรากฏที่ชัดเจน	ทั้งนี้	 

ให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

ยืน่ค�าร้องขอย้าย	ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดได้อกีเพยีง	๑	ครัง้	 

ในระหว่างวนัที	่๑-๑๕	สงิหาคม	๒๕๕๘	โดยให้คณะอนกุรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	 

เขตพื้นที่การศึกษา	 และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส�านักบริหารงาน 

การศกึษาพิเศษ	พจิารณาค�าร้องขอย้ายให้แล้วเสรจ็ภายในวนัท่ี	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	และให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาต�าแหน่งครูยื่นค�าร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดใหม่ 

ในเดือนมกราคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	

๘. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 ๘.๑ พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาโดยยดึถอืภารกจิ 

และพืน้ท่ีปฏิบตังิานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers	

and	Educational	Personnels	Enhancement	Based	on	Mission 

and	 Functional	 Areas	 as	Major)	 เป็นการด�าเนนิการด้วยระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัเพือ่ประหยดัเวลาของครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา	 ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการกลุ่มเป้าหมาย 

หลักของระบบ	 TEPE	Online	 ได้แก่	 ครู	 ศึกษานิเทศก์	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและผู ้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 สังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	จ�านวนกว่า	๔๐,๐๐๐	คน 

รวมถงึครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัอืน่ของกระทรวงศกึษาธกิารท่ีจะมกีารเชือ่มโยงเข้าสูร่ะบบนี้ 

โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาที่	www.tepeonline.org
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๘.๒ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู ้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินโครงการ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (Ministry of Education Network: MOENET)	 โดยบูรณาการ 

เครอืข่าย	MOENET	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานและเข้าถงึระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ได้อย่างรวดเรว็ 

ขยายเพิม่ช่องทางออกต่างประเทศจาก	10	Gbps	เป็น	15	Gbps	เพือ่รองรบัหน่วยงานและสถานศกึษา

ทัง้หมด	๓๕,๐๐๐	แห่ง	 และปรบัปรงุประสิทธภิาพสือ่ของหน่วยงานและสถานศกึษาเป็นส่ืออืน่ทีด่กีว่า	 

จ�านวน	๓,๐๘๓	แห่ง	โครงการเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา (UniNet) มสีถาบนัการศกึษา/ 

วทิยาเขต/ศนูย์ทีไ่ด้รบับรกิาร	จ�านวน	๑๐,๗๔๒	แห่งทัว่ประเทศ	โครงการเครอืข่ายห้องสมุดมหาวทิยาลยัไทย 

ขณะน้ีมฐีานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ห้บรกิาร	จ�านวน	๑๔	 ฐาน	มบีทความในฐานข้อมลูทีเ่ข้าถงึ	 จ�านวน	

๒๕,๓๒๑,๐๗๔	 เรือ่ง	 และความถีก่ารเข้าใช้บรกิาร	 จ�านวน	๒๙,๒๘๓,๒๙๒	ครัง้	 โครงการมหาวทิยาลยั 

ไซเบอร์ไทย	สนบัสนนุการแบ่งปันทรพัยากรในระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาและระดบัอืน่	ๆ 	เพือ่การช่วยผลกัดนั 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการเปิดใช้เน้ือหาที่มีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้ขยายผล 

สูก่ารศกึษาระดบัพืน้ฐานด้วยการจดัท�าระบบกลางในการจดัเกบ็	รวบรวมข้อมลูทีส่ามารถแลกเปลีย่นกนัได้ 

และโครงการพฒันาและขยายบรกิารของศนูย์เรยีนรูด้จิทิลัระดบัชาตด้ิานวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ี (IPST	 Learning	 Space)	ทีเ่ช่ือมโยงในระดบัประเทศและนานาชาต	ิ ซึง่สถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ได้พฒันาศนูย์เรยีนรูดิ้จทิลัระดบัชาตทิางวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยีขึ้น	 โดยพัฒนาระบบต่าง	ๆ 	 ได้แก่	 ระบบโรงเรียน	 ระบบอบรมครู	 ระบบคลังส่ือดิจิทัล 

ระบบการสอบออนไลน์	ระบบเรียนรูร่้วมกนั	และระบบส�านกัพมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์	 เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 

ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	 สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ประชาชนทัว่ไป	นกัวชิาการ	และผู้เชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลยี	

รวมถงึสร้างโอกาสในการเข้าถงึการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์คณติศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพอย่างเป็นระบบ	

๙. การทะนุบ�ารุงและอปุถมัภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ
	 รฐับาลได้ด�าเนนิการสนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนามบีทบาทส�าคัญในการปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม 

ตลอดจนการเสรมิสร้างสนัตสิขุและความปรองดองในสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื	และการมส่ีวนร่วมในการพฒันา

สงัคม	โดยมกีจิกรรมต่าง	ๆ	ดงัน้ี

 ๙.๑ จัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก 

ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาผู้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญศาสนกิจน้อยใหญ่เกื้อกูล 

แก่พทุธศาสนกิชนมาช้านาน	และทรงบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	ซึง่อ�านวยประโยชน์อย่างยิง่ 

แก่ประเทศชาติ	ศาสนา	และประชาชน	 ด้วยพระคุณปูการทีพ่ระองค์มต่ีอพระพทุธศาสนาและประเทศชาต ิ

อย่างอเนกอนันต์	 รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ	โดยได้ด�าเนินการดังนี้	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๙.๑.๑	 แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง	ๆ 	 เพี่อจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 ทั้งในส่วนของการอ�านวยการจัดงานการจัดขบวน 

พระอสิริยยศ	การประชาสมัพันธ์การจดัท�าหนงัสอืจดหมายเหตกุารณ์จดัพิธกีาร	การรกัษาความปลอดภยั

อ�านวยความสะดวกและจัดการจราจร

	 	 ๙.๑.๒	 รฐับาลได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต 

ให้ด�าเนินการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	 ฉลองพระเดชพระคุณให้เป ็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและอย่างสมพระเกียรติยศทุกประการ	 รวมทั้ง 

ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงรับเชิญเป ็นองค ์ประธานที่ปรึกษา 

การจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	ทั้งนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	องค์ประธานที่ปรึกษา

ได้เสด็จพระราชด�าเนินในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 เม่ือวันที่	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ตึกสันติไมตร ี

ท�าเนียบรัฐบาล

	 	 ๙.๑.๓	 รัฐบาลได้ด�าเนนิการบรูณะราชรถน�าและราชรถเชญิพระโกศ	บรูณะอาคารซ่าง 

ณ	วดัเทพศริินทราวาส	และออกแบบซุม้ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน	รวมท้ังเตรยีมจดัแสดงมหรสพ

งานออกพระเมรุ	โดยจดัแสดงโขนเรือ่งรามเกียรต	ิตอน	ศกึพรหมาสตร์และนางลอย	นอกจากนี	้ได้เตรยีมการ 

ในส่วนของการจัดขบวนพระอิสริยยศเพื่ออัญเชิญพระโกศพระศพ	 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

ของประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค	 ทุกจังหวัด	 และอ�าเภอ	 โดยก�าหนดการ 

จัดพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก 

ระหว่างวันที	่ ๑๕-๑๗	 และ	๑๙-๒๐	 ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	 วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส 

โดยในวันที่	 ๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 พระราชทานเพลิงพระศพ	 ณ	 พระเมรุ 

วัดเทพศิรินทราวาส

	 	 นอกจากนี้	ยังได้นมัสการเชิญผู้น�าพระพุทธศาสนาโลก	จาก	๑๓	ประเทศ	มาร่วมงาน

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก 

ประกอบด้วย	ราชอาณาจักรภูฏาน	ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐอินเดีย	 

สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย	ประเทศญีปุ่่น	สาธารณรฐัเกาหล	ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	สหพนัธ์สาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยเนปาล	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	 สาธารณรัฐ 

สงัคมนยิมเวยีดนาม	และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	รวมทัง้นมสัการเชญิพระธรรมทตูไทย

ทั้ง	๔	ทวีป	มาร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ	ครั้งนี้ด้วย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๙.๒ ด�าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา

เป็นสุข	 ในด�าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	 ผู้ปฏิบัติหน้าที ่

สมเด็จพระสังฆราช	 โดยด�าเ นินการทุกจังหวัดทั่ วประเทศ 

รวม	๗,๑๐๐	หมูบ้่าน	(จงัหวดัทัว่ไป	๖๕	จงัหวดั	รวม	๑,๙๑๙	หมูบ้่าน	

และจงัหวดัต้นแบบ	๑๑	จงัหวดั	รวม	๕,๑๘๑	หมูบ้่าน)	เพือ่ขบัเคลือ่น

ค่านยิมหลัก	๑๒	ประการ	สู่ชมุชนคณุธรรม	สร้างภมูคิุม้กนัให้กบัสงัคม

ให้มคีวามปรองดองสมานฉันท์	เข้มแขง็และมคีวามสขุ	และการพฒันา

คนในชาติให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ความเป็นไทย	 รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	 โดยมีการ

น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และวิถีวัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิด	

“ชุมชนคุณธรรม”	ขึ้นทั่วประเทศ	

 ๙.๓ ด�าเนินกิจกรรมชุมชนคุณธรรม : พลัง บวร	(บ้าน	วัด 

โรงเรียน)	 ด�าเนินกิจกรรมชุมชนคุณธรรม	 น�าวิถีไทยวิถีธรรม 

สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว	 งาน	 “ปั่นจักรยานชมน่าน 

ต�านานแห่งขุนเขา	 เมืองเก่าที่มีชีวิต”	 ที่ข่วงเมืองน่าน	 จังหวัดน่าน 

การประชุมเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	:	

ชมุชนคณุธรรมพลงัขบัเคลือ่นจาก	บวร	องค์กรคณุธรรม	และร่วมกบั 

วัดนายโรง	 เปิดชุมชนคุณธรรม	 :	 พลัง	 บวร	 (บ้าน	 วัด	 โรงเรียน) 

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	 ขับเคลื่อนพลังบวร	 โดยมีชุมชนคุณธรรม

มากกว่า	๖,๐๐๐	แห่ง	ทั่วประเทศ	

 ๙.๔ จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล 

ประกอบด้วย	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร	 วัดอรุณ

ราชวรมหาวิหาร	 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	 วัดสุทัศนเทพวราราม 

ราชวรมหาวหิาร	วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร	วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร	วดัราชประดษิฐ์ 

สถิตมหาสมีารามราชวรวหิาร	วดัราชบพธิสถติมหาสีมารามราชวรวหิาร	และวดัพระราม	๙	กาญจนาภเิษก 

เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	และแสดงความกตญัญกูตเวทติาธรรมต่อสถาบนั

พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	 และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดไหว้พระ	ท�าบุญ

สร้างกศุล	ใกล้ชดิพระพุทธศาสนา

 ๙.๕ จดักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถไีทย ต้อนรบัปีใหม่วถีิพทุธ ณ	กรงุเทพมหานคร 

และวดัต่าง	ๆ	ทัว่ประเทศ	ด�าเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวถิไีทย	ต้อนรับปีใหม่วิถพีทุธ	พทุธศกัราช	๒๕๕๘ 

พร้อมจัดท�าหนังสือคู ่มือสวดมนต์ข้ามปีแจกให้แก่พุทธศาสนิกชน	 ณ	 วัดที่เข ้าร ่วมโครงการ	 

จ�านวน	 ๓๐,๐๐๐	 วัด	 ทั่วประเทศและวัดในกรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกัน 

สวดมนต์ข้ามปีในบรรยากาศทีเ่รยีบง่าย	 สงบสุข	 ร่มเยน็	 เป็นกศุล	 อนรุกัษ์ประเพณแีละวฒันธรรมไทย	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประหยัด	 และปลอดจากอบายมุขท้ังปวง	 ซ่ึงได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 มีประชาชน 

เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ในปี	๒๕๕๖	ขึน้ปีใหม่	๒๕๕๗	มปีระชาชนเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๑๑	ล้านคน 

การสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า	๒๕๕๗	ต้อนรบัปีใหม่	๒๕๕๘	มปีระชาชนเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๑๗	ล้านคน

 ๙.๖ จดังานสัปดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเน่ืองในวนัส�าคญั 

ทางศาสนา	ดังนี้

	 	 ๙.๖.๑	 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

เนือ่งในเทศกาลมาฆบชูา	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ส่วนกลางจดักจิกรรม	ณ	ศนูย์จรยิศกึษา	 มณฑลพิธท้ีองสนามหลวง 

กจิกรรมประกอบด้วย	 การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ	 ธรรมะบรรยาย	

ตอบปัญหาธรรมะ	การแข่งขนัวาดภาพธรรมะ	บงิโกธรรมะ	สวดมนต์

หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	 ท�านองสรภัญญะ	 ละครธรรมะส่งเสริม 

ค่านยิมหลกั	๑๒	ประการ	นทิรรศการชุมชนคณุธรรมภายใต้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	การแสดง 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ	 การแสดงจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 พร้อมทั้ง 

มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การถวายสังฆทานท่ีมีคุณภาพอย่างถูกต้อง	 ในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม 

ทัง้	๗๖	จงัหวดั	มกีารจดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนาต่าง	ๆ 	

	 	 ๙.๖.๒	 จดังานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนือ่งใน	“เทศกาลวสิาขบูชาและอฏัฐมีบชูา” 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระพุทธองค์โดยการน�าหลกัธรรมค�าสอนไปปฏิบตัใิช้ในชวีติประจ�าวนั	 โดยมกีารรณรงค์ให้แต่งกาย

ชดุขาว	ท�าบญุตักบาตร	ลด	ละ	เลิก	อบายมุข	เพือ่สืบทอดพระพทุธศาสนาให้คงอยูส่บืไป

	 	 ๙.๖.๓	 จดังานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนือ่งในเทศกาลวนัอาสาฬหบชูาและ

เข้าพรรษา	ปี	๒๕๕๘	และตลอดพรรษา	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	โดยส่วนกลางมกีจิกรรมท่ีน่าสนใจ

คือ	 โครงการไหว้พระวัดริมคลอง	 ยลเสน่ห์วิถีชุมชนคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา	 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	 ๙	 ต้น	 ไปถวายพระอารามหลวง	 ๙	 วัด 

รวมทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์	 กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๓๗	 วัด	

กจิกรรมไหว้พระ	๙	 วดั	 สบืสริสิวสัดิ	์ ๙	 รชักาล	 และกจิกรรมท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญในมติศิาสนา 

ในช่วงเทศกาลอาสาฬหบชูาและเข้าพรรษา	ในส่วนภมูภิาคทัง้	๗๖	จงัหวดั	มีการจดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 

ต่าง	 ๆ	 จัดนิทรรศการวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 นิทรรศการส่งเสริมหลักธรรมตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	กิจกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เช่น	การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ	การบรรยายธรรม

การตอบปัญหาธรรมะ	กจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการรกัษาศลี	๘	(อโุบสถศลี)	นอนวดัวนัพระ	ตลอดพรรษา	

หรือส�านกัปฏบัิตธิรรมของคณะสงฆ์ประจ�าจงัหวดั	

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม

และจริยธรรมประจ�ามสัยดิต่าง	ๆ 	 การอ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวมสุลมิทีเ่ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์

อย่างต่อเนื่อง	 การตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	 รวมทั้งการจัด 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ให้เยาวชนต่างศาสนาได้มาเข้าค่ายร่วมกันเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต 

ของแต่ละศาสนาและการปฏบิติัศาสนกจิ	ก่อให้เกดิการเรยีนรู	้ความเข้าใจอนัดต่ีอกนั	ลดความหวาดระแวง 

เคารพซึง่กนัและกนัในหลักความเชือ่และแนวทางปฏบิติัของศาสนกิต่างศาสนา	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๐. อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๑๐.๑ ใช้มติิทางวัฒนธรรมเพือ่พฒันาความสมัพนัธ์อันดกีบันานาชาต ิเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ 

ประเทศ และน�าความเป็นไทยสู่สากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน 

การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม	 ด�าเนินงานภายใต้กรอบ

นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านต่างประเทศของรฐับาล	ซึง่มุง่เน้นการแสวงหาความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ในทุกด้าน	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๑๐.๑.๑ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรส�าหรับทูตานุทูต 

และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่ประจ�าการในประเทศไทย 

จ�านวน	๒	ครั้ง	ณ	จังหวัดน่านและอุดรธานี

  ๑๐.๑.๒ พฒันาความร่วมมอืทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศ

		 	 	 (๑)	 การเจรจาความร ่วมมือทวิภาคีทางด ้าน 

วัฒนธรรมกับผู้แทนต่างประเทศประกอบด้วย	 ผู้แทนระดับรัฐมนตรี 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม	สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจักรกัมพูชาและเอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เนการา	 บรูไนดารุสซาลาม	 

ราชอาณาจกัรโมรอ็กโก	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัโปรตเุกส	สาธารณรฐัอติาลี	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	สาธารณรฐั

สิงคโปร์	สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	สหพันธรัฐรัสเซีย	และสหรัฐอเมริกา

		 	 	 (๒)	 การเจรจาและลงนามในข้อตกลงทวิภาคี 

ทางด้านวฒันธรรมกบัต่างประเทศ	เช่น	การลงนามในแผนปฏิบตักิาร 

ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม 

แห่งราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงวฒันธรรม	กฬีา	และการท่องเทีย่ว 

แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างปี	 ๒๕๕๗-๒๕๕๙	 

การลงนามแผนปฏบิตักิารว่าด้วยความร่วมมือทางวฒันธรรมระหว่าง 

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรม 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐

  ๑๐.๑.๓ เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

กับต่างประเทศ	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 คณะผูแ้ทนไทยเดนิทางไปเข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรวีฒันธรรม	 เอเชยี- 

ยโุรป	ครัง้ที	่๖	(6th	ASEM	Culture	Ministers’	Meeting:	ASEM	CMM6)	ในหวัข้ออตุสาหกรรมสร้างสรรค์	 

ระหว่างวนัที	่๑๙-๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	ณ	ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 การเข้าร ่วมการประชุมระดับโลก 

ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การ

ศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยวฒันธรรม

และการท่องเที่ยวในหัวข้อ	 “การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่” 

(UNWTO/UNESCO	World	Conference	on	Tourism	and	Culture:	

“Building	a	New	Partnership”)	ระหว่างวนัที	่๔-๕	กุมภาพนัธ์	๒๕๕๘	

ณ	จงัหวดัเสยีมราฐ	ราชอาณาจกัรกมัพชูา

  ๑๐.๑.๔ ด�าเนนิงานเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ประเทศ

และน�าความเป็นไทยสูส่ากล โดยบรูณาการการด�าเนนิงานของหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องร่วมกบัภาคเอกชน	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จดักิจกรรมเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ไทยและน�าความเป็นไทยสูส่ากลใน	๔	ทวีป

เช่น	การจัดงาน	ณ	ประเทศเอธโิอเปีย	สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต์	และสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์	ระหว่างวนัที่	

๒๓	พฤศจกิายน-๑๐	ธนัวาคม	๒๕๕๗	การจัดงาน	ณ	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรัง่เศส	

ระหว่างวันที	่๒๒	กุมภาพนัธ์-๔	มีนาคม	๒๕๕๘	การจัดงาน	ณ	สหรฐัอเมรกิา	สหรฐัเมก็ซิโก	และสาธารณรฐัเปรู 

ระหว่างวนัที	่๔-๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และการจดังาน	ณ	ราชอาณาจกัรฮัชไมต์จอร์แดน	ระหว่างวนัที่	

๑๕-๒๑	กนัยายน	๒๕๕๘

	 	 	 (๒)	 จัดงาน	 “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ	

๒๕๕๗”	หรอื	 “Harmony	World	 Puppet	 Carnival,	 Bangkok,	

Thailand	2014”	มคีณะหุน่เข้าร่วมงาน	๑๖๕	คณะ	จาก	๘๐	ประเทศ

ทัว่โลก

	 	 	 (๓)	 สร้างภาพยนตร์เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่

ภาพลกัษณ์	วฒันธรรม	และแหล่งท่องเทีย่วของประเทศไทย	หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัด�าเนนิการผลติภาพยนตร์สัน้ส่งเสรมิและเผยแพร่

ภาพลกัษณ์	วฒันธรรม	และการท่องเทีย่ว	เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ความหลากหลายและความงดงามของศลิปวฒันธรรม	วถิคีวามเป็นไทย

สถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญทางวฒันธรรมและธรรมชาต	ิรวมถงึภาพลักษณ์

ที่ดีของประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์	 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว 

จากทัว่โลกมาเทีย่วประเทศไทย

	 	 	 (๔)	 เสรมิสร้างความสมัพนัธ์กับต่างประเทศ 

โดยใช้มติทิางวัฒนธรรมในโอกาสส�าคญัต่าง	ๆ 	เช่น	การเข้าร่วมเฉลิมฉลอง 

เทศกาล	Bangla	New	Year	1422	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๕	เมษายน 

๒๕๕๘	ณ	สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	และ	Gyeongju	World 

Culture	 Expo	 2015	 “Silk	 Road	 Cultural	 Festival”	 

ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๑.๕ การเตรยีมความพร้อมสูก่ารเปิดประชาคมอาเซยีนด้านสงัคมและวฒันธรรม 

มียุทธศาสตร์ในการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ	 และการสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคม 

และวฒันธรรมและพฒันาศักยภาพประเทศไทยสู่สากลเป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคัญประการหนึง่	ซ่ึงสอดคล้อง 

กบันโยบายรฐับาลในเรือ่งการสร้างความภาคภมูใิจในความเป็นไทย	การสร้างความสมัพนัธ์อันดใีนระดบั

ประชาชนและระดบัชาต	ิการเรยีนรูว้ฒันธรรมของประเทศเพือ่นบ้านและวฒันธรรมสากล	 เพือ่เตรยีมการ 

เข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

	 	 	 ทั้งน้ี	 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม	 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง 

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Cultural	 Center)	 ณ	 บริเวณพื้นที่ชั้น	 ๓	 ของหอศิลป์ร่วมสมัย 

ราชด�าเนิน	ซึ่งเป็นห้องโถงนิทรรศการขนาดใหญ่	พื้นที่กว่า๖๐๐	ตารางเมตร	เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	ประกอบด้วยชุดนิทรรศการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น	 ๖	 ส่วน	 ประกอบด้วย 

เราอยู่ร่วมกัน	(The	Melting	Pot	of	ASEAN	Culture)	ผูกพันหนึ่งเดียว	(We	are	ASEAN)	เที่ยวไป 

ในอาเซียน	(The	ASEAN	Streets)	หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง	(Temporary	Art	&	Culture	Exhibition) 

เรียนรู้ในสวน	(ASEAN	E-Library	Park)	ชวนกันสร้างสรรค์	(Cultural	Knowledge	Lab)	โดยมีพิธีเปิด

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๘	ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

โดยไม่เสียค่าเข้าชม	ตั้งแต่วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นวันอาเซียน	เวลาท�าการ	๑๐.๐๐-๑๗.๐๐	น.	

เว้นวนัจนัทร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	และยงัมีการจดังาน	“ยลพิพิธภณัฑ์ยามค�า่ เลศิล�า้อาหารอาเซยีน” 

(Night	Museum	and	ASEAN	Cuisine)	เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

พระนคร	โดยมีคณะรัฐมนตรี	คณะทูตานุทูต	และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	ประมาณ	๒๕๐	คน	

เข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรม	 และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเท่ียว 

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	และเปิดพพิธิภัณฑ์ในยามค�า่คืนเพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชน	

ตลอดจนนักท่องเท่ียวต่างชาติ	 ได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มมากขึ้นจากเวลาท�าการปกติ	 โดยเปิด 

พระท่ีน่ังส่วนหน้า	 ประกอบด้วยพระที่นั่งพุทไธสวรรย์	 ต�าหนักแดง	 และโรงราชรถหลวง	 พร้อมจัด 

การบรรยาย

		 	 	 นอกจากนี้	 ได้มีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๘ (BANGKOK	ASEAN	FILM 

FESTIVAL	 2015)	 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ี 

เกี่ยวเนื่องของประเทศ	 โดยการจัดเทศกาลภาพยนตร์ใน	๔	จังหวัด 

จังหวัดละ	๓	วัน	ระหว่างวันที่	๒๖	สิงหาคม-๒๐	กันยายน	๒๕๕๘ 

ได้แก่	(๑)	กรงุเทพมหานคร	วนัที	่๒๖-๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	(๒)	จงัหวดั 

เชยีงใหม่	วนัที	่๓-๖	กนัยายน	๒๕๕๘	(๓)	จงัหวัดขอนแก่น	วนัที	่๑๐- 

๑๓	กันยายน	๒๕๕๘	และ	 (๔)	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่	๑๗-๒๐ 

กันยายน	๒๕๕๘ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๐.๒ จัดการศึกษาทางวัฒนธรรม	 การศึกษาเฉพาะทางศลิปวฒันธรรม	 ได้มีการจดัการเรยีน 

การสอนทัง้ในหลกัสูตรบณัฑติศกึษา	ปรญิญาตร	ี (ต่อเนือ่ง)	 ปรญิญาตร	ี (๕	 ปี)	 และปรญิญาตร	ี (๔	 ปี)	 

และจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน	 และระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 ในวิทยาลัยนาฏศิลป 

จ�านวน	 ๑๒	 แห่ง	 และวิทยาลัยช่างศิลป	 จ�านวน	 ๓	 แห่ง	 โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด	 

จ�านวน	 ๑๘	 แห่ง	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์	 ดุริยางคศิลป์	 คีตศิลป	์ 

และทัศนศิลป์ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงระดับอุดมศึกษา	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ส่งเสริม 

ให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป	 ในสังกัด 

ทัว่ประเทศ	จ�านวน	๑๕	แห่ง	นกัเรยีนได้รับการสนบัสนนุ	จ�านวน	๑๐,๕๐๐	คน	

สรปุผลการส�ารวจภาวการณ์มีงานท�า
ของบัณฑติท่ีส�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตร ีปีการศกึษา ๒๕๕๖

คณะ/สาขาวิชา

จ�านวนบัณฑิต

ที่จบการศึกษา

(คน)

จ�านวนบัณฑิต

ที่มีงานท�า

(คน)

คิดเป็นร้อยละ

คณะศิลปวิจิตร ๗๐ ๗๐ ๑๐๐

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๙๖ ๙๑ ๙๔.๗๙

คณะศิลปศึกษา ๓๖๔ ๓๖๔ ๑๐๐

รวม ๕๓๐ ๕๒๕ ๙๙.๐๖

		 	 นอกจากน้ี	 ได้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุศิลปิน	 เช่น	 การประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรติ 

ศลิปินแห่งชาต	ิบคุคลทีส่ร้างสรรค์ผลงานศลิปะอนัทรงคุณค่าของแผ่นดนิ	การประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรติ

ศลิปินศลิปาธร	 เพือ่ยกย่องเชดิชูเกยีรตศิลิปินร่วมสมยัสญัชาตไิทย	 ทีม่ผีลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ง 

การจัดงานมหกรรมการแสดงพืน้บ้าน	รวมทัง้ขึน้ทะเบยีนมรดกทางวฒันธรรม	เช่น	การข้ึนทะเบยีนมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาต	ิการขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน	การขึน้ทะเบยีนมรดกโลก	และการประกาศ

ขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

 ๑๐.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

  ๑๐.๓.๑ พัฒนาแหล ่ง เรียนรู ้ทางวัฒนธรรม 

ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วด้านศลิปะ	ประวติัศาสตร์	โบราณคด	ีชาตพินัธ์ุ	

และพิพิธภัณฑสถานวิทยาที่มีชีวิต	 มีมาตรฐาน	 ทันสมัย	 และให้มี

บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ	เช่น	การพฒันาพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

และอุทยานประวัติศาสตร์	 โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช ้

ประกอบการน�าชมและการให้ความรู้เรื่องราวต่าง	ๆ 	 ติดตั้งระบบ 

เช่น	ระบบ	QR	Code	Museum	Pool	ตลอดจนการเปิดพิพิธภัณฑ์ 

ยามค�่าคืน	เพื่อกระตุ้นให้มีการเข้าชมมากขึ้น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้เข้าสู่ระบบ Digital 

ซึ่งสามารถให้บริการทั้งเอกสารและรูปภาพ ส่วนหอสมุดแห่งชาติได้พัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้น 

จากระบบฐานข้อมูล	 D-Library	 สามารถให้บริการประชาชนในระบบอินเทอร์เน็ตได้	 รวมทั้ง 

ได้จัดท�าท�าเนียบผลงานของศิลปินแห่งชาติในหออัครศิลปินขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ 

ในการศึกษาค้นคว้าและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวม

  ๑๐.๓.๓ เผยแพร่ภาพยนตร์ผ่าน “รถโรงหนัง” 

Cinemobile” 	 โรงภาพยนตร ์ เฉลิมทัศน ์ เคล่ือนที่ คันแรก 

ของประเทศไทยและเอเชยี	นอกจากนี	้จดัพพิธิภัณฑ์เคลือ่นท่ี	(Mobile 

Museum)	ส�าหรับผูพ้กิารทางสายตา	ผูพ้กิาร	และผูด้้อยโอกาสอ่ืน	ๆ  

เพื่อให้ความรู ้และสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู ้ส�าหรับ 

เดก็	เยาวชน	และประชาชนทีอ่ยูห่่างไกลและด้อยโอกาส	ทัง้นี	้ยงัเปิด 

ให้บรกิารเคล่ือนทีใ่นแหล่งชมุชนและสถานศกึษาต่าง	ๆ	ทัว่ประเทศ	

 ๑๐.๔ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย	 จัดท�าแผนรณรงค์ 

เรือ่งผ้าไทย	ซึง่จะเป็นการด�าเนนิงาน	ในระยะยาวในเบือ้งต้นได้ส�ารวจ 

สถานการณ์ผ้าไทยเฉพาะผ้าไหมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผ้าไทย 

ผ้าอาเซียน	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในรายการ 

“สืบสายใยผ้าอาเซียน”	 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย 

เฉลมิพระเกยีรต	ิภายใต้งานผ้าไทย	อตัลกัษณ์ความเป็นไทย	“นุง่ผ้าไทย 

ถวายพระราชินี”	 ส�ารวจพิพิธภัณฑ์ผ้า	 หรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บ 

และจัดแสดง	 ผ้าพ้ืนถิ่นหรือผ้าไทย	 ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๘๑	 แห่ง	 

และการ เตรี ยมการจั ดท� าพิ พิ ธภัณฑ ์ผ ้ า เฉลิ มพระ เกี ยรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๔	 พรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙ 

นอกจากนี้	 ได้จัดนิทรรศการพิเศษผ้าไทย	 เรื่อง	 “วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 

๑๒	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 และเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับผ้าในราชส�านัก	 โดยเฉพาะ 

ผ้าป ักไทยซึ่งเป ็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงและผ้าทอมือชิ้นเยี่ยมแบบต่าง	 ๆ	 รวมทั้งวิธีดูแล 

รักษาผ้าตามหลักการอนุรักษ์	 โดยคัดสรรผ้าไทยและเครื่องแต่งกายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

ท่ัวประเทศ	 ๒๐	 แห ่ง	 รวมท้ังเครื่องแต ่งกายละครของครูนาฏศิลป ์จากส�านักการสังคีต 

กรมศิลปากร	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๘๓	 รายการ	 มาจัดแสดงเป็นเวลา	 ๘๓	 วัน	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๔	 สิงหาคม- 

๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๐.๕ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น

  ๑๐.๕.๑ จัดการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เพ่ือยกย่องบุคคลในวงการเพลง 

ผู ้มีผลงานดีเด ่นด ้านการใช ้ภาษาไทยและสนับสนุนให้มีการ

สร้างสรรค์ผลงานอย่างมคีณุภาพทัง้การประพนัธ์ค�าร้องและผูข้บัร้อง

  ๑๐.๕.๒ จดัพมิพ์หนงัสอืเก่า เรือ่ง “นรางกโุรวาท” 

ผลงานพระนพินธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธปิ	ประพนัธ์พงศ์	 

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กแบบไทยวิถีเทียบกับ 

หลกัสากล	ของประเทศญ่ีปุน่	สาธารณรฐัฝรัง่เศส	และสหราชอาณาจกัร 

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย

  ๑๐.๕.๓ จัดค่ายภาษาไทย	นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายเพือ่พฒันาทกัษะทางภาษาทัง้	๔	ด้าน	คอื	การฟัง	การอ่าน	

การพูด	และการเขียน

  ๑๐.๕.๔ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู ้ผดุงสร้างสรรค์และถ่ายทอด 

การใช้ภาษาไทย	 เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างกว้างขวาง	 เป็นปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย	 ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่น 

ผูใ้ช้ภาษาไทยถ่ินดเีด่น	และผูม้คีณูุปการต่อการใช้ภาษาไทย

  ๑๐.๕.๕ จดัประกวดเรยีงความหวัข้อ “หนังสอืเล่มโปรดของฉัน” ผูช้นะการประกวด

จะได้รับโล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

  ๑๐.๕.๖ จัดนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กับภาษาไทย”	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	๔	ครั้ง	และการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ 

“ไท-ไทย : สายสัมพันธ์ผู ้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อบรรยายเกี่ยวกับตระกูลภาษา 

และลักษณะของตระกูลภาษาไท-กะได	 อันเป็นตระกูลภาษาที่มีผู ้ใช้พูดอยู ่ในเขตประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว		สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา		สาธารณรฐัประชาชนจนีทางตอนใต้ 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 รวมทั้งการจัดฉายภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย 

และคนทีใ่ช้ภาษาตระกลูไทต่าง	ๆ 	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

นโยบายข้อ ๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของประชาชน

“รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

โดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ...”
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 รฐับาลจะวางรากฐาน	พฒันา	และเสรมิความเข้มแขง็ให้แก่การให้บรกิารด้านสาธารณสุขและ

สขุภาพของประชาชนโดยเน้นความทัว่ถึง	ความมีคณุภาพ	และประสทิธภิาพ	ดังนี้

	 ๕.๑	 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

อย่างมีคุณภาพโดยไม่มคีวามเหลือ่มล�า้ของคณุภาพบรกิารในแต่ละระบบ	และบรูณาการข้อมลูระหว่าง

ทกุระบบหลกัประกนัสขุภาพเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ

	 ๕.๒	 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ	โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารกัษา	

สร้างกลไกการจัดการสขุภาพในระดบัเขตแทนการกระจกุตวัอยูท่ีส่่วนกลาง	 ปรบัระบบการจ้างงาน	

การกระจายบคุลากรและทรพัยากรสาธารณสขุให้เหมาะสมกบัท้องถิน่	 และให้ภาคเอกชนสามารถ

มส่ีวนร่วมในการจ้างบคุลากร	เพือ่จดับรกิารสาธารณสุขโดยรฐัเป็นผู้ก�ากบัดแูล	สนบัสนนุความร่วมมือ

ระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยส่งเสริม 

การร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงท่ีรัดกุมและเป็นประโยชน์ 

ต่อทกุฝ่าย

	 ๕.๓	 เสรมิความเข้มแขง็ของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด	 โดยเฉพาะโรคอบุตัใิหม่และโรคอบัุตซิ�า้

โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง	 หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค	 และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบาย

ในการสกดักัน้การแพร่กระจายได้อย่างทนัท่วงที

	 ๕.๔	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและ

เสยีชวิีต	โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง	ๆ 	ในการตรวจจบัเพือ่ป้องกนั	การรายงาน	และการดแูลผูบ้าดเจบ็

	 ๕.๕	 ส่งเสรมิการกฬีาเพ่ือสขุภาพ	ใช้กฬีาเป็นสือ่ในการพฒันาลกัษณะนสิยัเยาวชนให้มนี�า้ใจ

นกักีฬา	มวีนิยั	ปฏบิตัติามกฎกตกิามารยาท	และมคีวามสามคัคี	อกีทัง้พฒันานกักีฬาให้มีศกัยภาพ

สามารถแข่งขนัในระดบันานาชาตจินสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ

	 ๕.๖	 ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่	และปัญหาด้านการแพทย์และจรยิธรรมของการอุม้บญุ	การปลกูถ่ายอวยัวะและ

สเตม็เซลล์	โดยจดัให้มมีาตรการและกฎหมายทีร่ดักุม	เหมาะสมกับประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาใหม่ของสังคม

	 ๕.๗	 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

โดยจดัให้มบีคุลากรและเครือ่งมือท่ีทนัสมยั	และให้มคีวามร่วมมอืทัง้ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ

และหน่วยงานต่างประเทศ	โดยเฉพาะในการป้องกันและรกัษาโรคทีม่คีวามส�าคญั

นโยบายข้อ ๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 รฐับาลมุง่วางรากฐาน	พฒันา	และเสรมิความเข้มแขง็ให้แก่การให้บรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถงึ	ความมคีณุภาพ	และประสทิธภิาพ	โดยได้ด�าเนนิการ	ดงันี้

๑. การวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร
ในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

 ๑.๑ สร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (National	 Coverage)	 มผีูม้สีทิธ	ิ

๖๕.๙๕	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๙๒	ของประชากรไทยทัง้หมด	(ข้อมูล	ณ	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘)	

 ๑.๒ พฒันาการเข้าถึงบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage: 

UC)	มผีูม้สีทิธ	ิ๔๘.๓๔	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๙๐	ของประชากรทีค่าดว่าจะมสิีทธิหลักประกนัสุขภาพ

ถ้วนหน้า	มหีน่วยบรกิารภายใต้ระบบหลักประกนัในแต่ละระดบั	ดงันี	้หน่วยบรกิารปฐมภูม	ิ๑๑,๕๕๒	แห่ง	

หน่วยบรกิารประจ�า	๑,๒๙๓	แห่ง	และหน่วยบรกิารรบั-ส่งต่อ	๑,๐๘๔	แห่ง

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานการบรกิารในระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน

(๑)	บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

					(๑.๑)	ผู้ป่วยนอก ๑๓๗,๕๕๔,๙๘๐	ครัง้ ๑๕๖,๘๓๒,๔๒๐	ครัง้ ๑๑๔.๐๑	

					(๑.๒)	ผู้ป่วยใน ๔,๘๑๑,๙๙๔	ครั้ง ๕,๔๙๘,๘๘๓	ครั้ง ๑๑๔.๒๗	

(๒)	บรกิารผู้ตดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ได้รบั

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง

๒๐๒,๘๐๐	ราย ๒๑๙,๒๖๔	ราย ๑๐๘.๑๒

(๓)	บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๓๕,๘๔๘	ราย ๔๖,๙๐๘	ราย ๑๓๐.๘๕

(๔)	บริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	

(ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูงทีไ่ด้รับ

การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค)

๒,๘๐๘,๓๒๒	ราย ๒,๖๐๗,๓๗๕	ราย ๙๒.๘๔

(๕)	ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วย

บริการ	(หน่วยบริการที่จ�าเป็นต้องให้บริการ

ในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย)

๑๓๗	แห่ง ๑๐๐	แห่ง ๗๒.๙๙

(๖)	ค่าตอบแทนก�าลังคนด้านการสาธารณสุข	

(หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

๘๗๕	แห่ง ๘๖๙	แห่ง ๙๙.๓๑
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ในส่วนของการให้บรกิารผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัได้พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป

ให้เป็นศูนย์รับบริจาคและผ่าตัดปลูกถ่ายไต	๒๐	แห่ง	ผ่าตัดได้ประมาณปีละ	๑๒๒	ราย	จัดให้มีบริการ

คลินิกล้างไตทางช่องท้อง	 (Peritoneal	 Dialysis	 Clinic:	 PD	 Clinic)	 ในสถานพยาบาล

จ�านวนกว่า	 ๒๐๓	 แห่งท่ัวประเทศ	 และผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงบริการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง	 รวมกว่า	 ๒๖๑	 แห่ง	 ซึ่งมีการขยายการให้บริการ

ในโรงพยาบาลอ�าเภอขนาดใหญ่และพืน้ทีห่่างไกล	ท�าให้ลดระยะเวลารอฟอกไต	ทัง้นี	้มผีูป่้วยไตวายเรือ้รงั

ได้รับการฟอกไตทางช่องท้องแล้ว	 จ�านวน	 ๒๕,๒๖๕	 ราย	 และฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

จ�านวน	๑๑,๘๙๖	ราย	นอกจากนี้	ได้จัดบริการฉุกเฉินฟรีทุกที่	ดีทุกสิทธิ	ผ่านโปรแกรมที่สถานพยาบาล

ที่ ให ้การรักษาพยาบาลจะเป็นผู ้ด�าเนินการเบิกเงินค ่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (Emergency	 Claim	 Online:	 EMCO)	 โดยไม่เรียกเก็บเงิน

จากผู้ป่วย	ในปี	๒๕๕๘	มีผู้ป่วยใช้บริการไปแล้วจ�านวน	๖,๓๓๐	คน	จากโรงพยาบาลจ�านวน	๓๕๘	แห่ง

ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในจ�านวน	๕,๔๗๑	คน	และผู้ป่วยนอกจ�านวน	๘๕๙	คน

 ๑.๓ จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน รัฐบาลได้ด�าเนินการ

ยกระดบัคณุภาพการบรกิารด้านสาธารณสขุและสขุภาพของผู้ประกนัตน	โดยการพฒันา

ระบบประกันสุขภาพและจัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ส�าหรับผู ้ประกันตน	 เพื่อให้ผู ้ประกันตนได้มีหลักประกันและความคุ ้มครอง

ด้านการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	 มีผู ้ประกันตนได้รับ

ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามมาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๓๘	 และมาตรา	 ๓๙ 

ของพระราชบัญญัติประกันสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 รวมทั้งส้ิน	 ๑๑.๗๑๕	 ล้านคน 

(คิดเป็นร้อยละ	๑๐๑.๒๕	จากเป้าหมายทั้งปี	๑๑.๕๗	ล้านคน)

 ๑.๔ ให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหา

สถานะและสิทธิ เพื่อแก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติบนแผ่นดินไทย	 และการจัดหลักประกันสุขภาพ

ส�าหรบับคุคลดงักล่าวทีย่งัไม่สมบรูณ์	ส่งผลให้สถานพยาบาลของรฐับางแห่งโดยเฉพาะบรเิวณชายแดน

ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากในการให้บริการคนไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	 ดังนั้น	 รัฐบาล 

จงึได้พฒันายทุธศาสตร์การจดัการสถานะ	และสทิธใินการบรกิารสาธารณสขุของบคุคลไร้รฐั	ไร้สญัชาติ	

เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนืและแสดงเจตนารมณ์ในการปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ	

ทั้งนี้	 ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริหารจัดการให้ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการเพื่อจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข	 รวมถึงจัดท�า

สิทธิประโยชน์ ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีป ัญหาสถานะและสิทธิ	 พร ้อมทั้ง

จัดท�าคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพในบริการสาธารณสุขและแผ่นพับประชาสัมพันธ	์

ตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระบบประกันสุขภาพของกลุ่มบุคคล

ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 ดูแลระบบฐานข้อมูลและให้ค�าปรึกษากับหน่วยบริการในการลงทะเบียน

ประกันสุขภาพ	เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์	และให้ค�าปรึกษา	

ตอบข้อหารือแนวทางการด�าเนินงานประกันสุขภาพ	 นอกจากนี้	 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่	

๒๐	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 อนุมัติให้สิทธิ	 (คืนสิทธิ)	 ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม	 จ�านวน	

๒๐๘,๖๓๑	 คน	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ชนกลุ่มน้อยท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย

มีผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ในการรกัษาพยาบาลตามมาตรา	๓๓	

มาตรา	๓๘	และมาตรา	๓๙	

ของพระราชบัญญัติประกันสังคม	

พ.ศ.	๒๕๓๓	รวมทั้งสิ้น	

๑๑.๗๑๕	ล้านคน	(คิดเป็น

ร้อยละ	๑๐๑.๒๕	จากเป้าหมาย

ทั้งปี	๑๑.๕๗	ล้านคน)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ของยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิในการบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	

จ�านวน	 ๑๕๐,๐๗๖	 คน	 (๒)	 บุตรของบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดการสถานะ

และสทิธใินการบรกิารสาธารณสขุของบคุคลไร้รฐั		ไร้สญัชาต	ิจ�านวน	๕๖,๖๗๒	คน	และ	(๓)	กลุม่บคุคลอืน่	ๆ 	

ที่ได้รับการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

ในโครงการเฉพาะ	เช่น	บคุคลทีข่ึน้ทะเบยีนไว้ตามโครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๔	พรรษา	จ�านวน	๑,๘๘๓	คน	

 ๑.๕ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว เพื่อให้

คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย	รวมถงึผูต้ดิตามซึง่อยูใ่นประเทศไทย	ได้รบั

การตรวจสขุภาพและมหีลกัประกนัสุขภาพ	 โดยได้ด�าเนนิการ	 ดงันี ้ (๑) การตรวจสขุภาพและประกนั

สุขภาพคนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และ	(๒) การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว ๔ สญัชาต ิได้แก่	เมยีนมา	ลาว	กมัพชูา	และเวยีดนาม	รวมทัง้แรงงานตามแนวชายแดน

ทีเ่ข้ามาท�างานเช้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล	ทั้งนี้	ได้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

และผู้ติดตามสัญชาติเมียนมา	๙๔๔,๓๕๕	คน	กัมพูชา	๖๐๙,๗๘๕	คน	ลาว	๑๙๔,๓๖๕	คน	รวมเป็น	

๑,๗๔๘,๕๐๕	คน	และตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว	จ�านวน	๒,๓๙๔	คน	

	 	 นอกจากนี	้ได้เตรยีมเปิดศูนย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service)	ส�าหรับแรงงาน

ต่างด้าวสญัชาตเิวยีดนาม	 โดยมจีงัหวดัเป้าหมาย	 ได้แก่	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 ระยอง	นครพนม	หนองคาย	

สงขลา	และกรงุเทพมหานคร	โดยในเขตกรงุเทพมหานครได้เปิดศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ทีห้่างสรรพสนิค้า

ธญัญาพาร์ค	โดยมโีรงพยาบาลในสงักดักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	๓	แห่ง	คอื	โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี	 และโรงพยาบาลเลิดสิน	 ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	

กรงุเทพมหานคร	๓	แห่ง	คอื	โรงพยาบาลกลาง	โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์	และโรงพยาบาลตากสิน

 ๑.๖ ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกัน

สขุภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)	เป็นนวตักรรมในสงัคมไทยในการจดัการกบัปัญหาสขุภาพของชมุชน

ด้วยการสร้างเสรมิสขุภาพ	(Health	promotion)	โดยมุง่เน้นไปทีก่ารปรบัเปล่ียนพฤติกรรม	ลดความเสีย่ง

ด้านสุขภาพ	ซึ่งเป็น	“มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ”	(Social	determinant	of	health)	โดยมีหลักเกณฑ์

การสมทบเงนิเข้ากองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ทีค่อืให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

สมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	ได้แก่	(๑)	องค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดเล็ก	สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓๐	(๒)	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลขนาดกลาง	สมทบเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔๐	(๓)	องค์การบรหิารส่วนต�าบลขนาดใหญ่

หรอืเทศบาลต�าบล	สมทบเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	(๔)	เทศบาลเมอืง	เทศบาลนคร	หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่รปูแบบอืน่	สมทบเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	ผลการด�าเนนิงานในปัจจบุนัมอีงค์การบริหาร

ส่วนต�าบลและเทศบาล	เข้าร่วมกองทุนทั้งสิ้น	๗,๗๖๐	แห่ง	จาก	๗,๗๗๖	แห่ง

 ๑.๗ พฒันากลไกกลางเพือ่บรูณาการระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครฐั ศกึษาแนวทางหรอื

ความเป็นไปได้ในการพฒันากลไกกลาง	เพือ่บรูณาการระบบหลักประกันสขุภาพภาครฐัผ่านกระบวนการ

ระดมความเหน็	แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างผู้มส่ีวนเก่ียวข้องทกุภาคส่วน	โดยได้ศกึษาทบทวนกลไกกลาง

ในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส	

ซึ่งคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอการพัฒนากลไกกลางเพื่อลดความเหล่ือมล�้าในระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐได้เตรียมการน�าเสนอผลการศึกษาทบทวนกลไกกลางในการอภิบาลระบบ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

หลกัประกนัสขุภาพของสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนแีละสาธารณรฐัฝรัง่เศส	ข้อเสนอการพฒันากลไกกลาง

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครัฐ	และร่างกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้กลไกกลาง

เพื่อบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ

 ๑.๘ พัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ได ้พัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง	 ๔	 ระบบ	 ได ้แก ่

(๑) ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบปฏิบัติการ 

มผีลการปฏบิตักิารฉุกเฉนิ	รวมทัง้ส้ิน	๗๗๓,๐๓๒	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	๕๕.๒๑	จากเป้าหมายการจดับรกิาร

ให้แก่ประชาชน	 จ�านวน	๑,๔๐๐,๐๐๐	 คร้ัง	 รวมทั้งปีสามารถให้บริการ	 จ�านวน	๑,๓๑๐,๑๑๙	 ครั้ง 

(๒) ระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศยาน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ที่ ได ้ รับบาดเจ็บหรือป ่วยอยู ่ ในขั้นวิกฤตและฉุกเ ฉินที่ มีอาการ 

และอาการแสดงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต	 รวมท้ังผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในพื้นที ่

ทุรกันดารห่างไกล	 หรือพื้นท่ีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ

ปกติได้	 จัดท�าหลักสูตรและฝึกอบรมการล�าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 

ให้แก่บุคลากรในระบบ	 รวมทั้งสิ้น	๑,๘๐๐	คน	พัฒนาระบบปฏิบัติการ

แพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ	 (Sky	Doctor)	 ใน	๕	ภูมิภาค	รวม	๗	จังหวัด 

พร้อมทัง้มกีารจดัฝึกซ้อมเตรยีมความพร้อมกับหน่วยงานทีท่�าบนัทกึความเข้าใจ	

(MoU)	 และโรงพยาบาลต้นทางและโรงพยาบาลปลายทางที่เกี่ยวข้อง 

ในปี	๒๕๕๘	โดยมผีลการปฏบัิตกิารฉกุเฉนิทางอากาศยานตัง้แต่เดอืนตลุาคม	

๒๕๕๗-กันยายน	๒๕๕๘	รวมทัง้สิน้	๔๖	เทีย่วบนิ	(๓) ระบบปฏบิติัการ 

ฉุกเฉินทางน�้า ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

เหตกุารณ์อทุกภยั	โดยร่วมมอืกบัเครอืข่ายในการเตรยีมระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ

ทางน�า้และพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรเพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืผูป่้วยฉกุเฉนิ

ทางน�้าได้ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๗-กันยายน	๒๕๕๘	 

รวมทั้งสิ้น	 ๙๑๔	 ครั้ง	 และ (๔) การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ในพืน้ทีพ่เิศษเฉพาะส�าหรบัเขตพืน้ทีห่รอืภมูปิระเทศทีไ่ม่มผีูป้ฏบิตักิารหน่วยปฏบิตักิารหรอืสถานพยาบาล

ที่เพียงพอ	 โดยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 

หลกัสตูรการฝึกอบรมการกูช้พีและช่วยชีวติทางน�า้ส�าหรับบุคลากรทางสาธารณสุขและการพฒันาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 ๑.๙ พฒันาคณุภาพการบรกิารเพ่ือให้ผูรั้บบริการได้รบัความปลอดภยั โดยมกีารด�าเนินการ

ดงันี	้(๑) ควบคมุคณุภาพสถานพยาบาล	โดยการบงัคับใช้กฎหมายตรวจสอบด�าเนนิคด	ีซึง่ได้รบัข้อมลู

ผ่านช่องทางสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์และสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

มีการตรวจจับสถานพยาบาลเถื่อนและหมอเถื่อน	 ๑๐	 ราย	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับเบาะแส

จากส่ือมวลชน	๒	ราย	ด�าเนินการกับสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัอนญุาตและด�าเนนิการไม่เป็นไปตามกฎหมาย	

๔	ราย	ด�าเนินคดีกับสถานพยาบาลกลุ่มคดีพิเศษ	สเต็มเซลล์	๑	ราย	และเฟรชเซลล์	๕	ราย	เฝ้าระวัง

สถานพยาบาลกลุ ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร	 ๒๐๔	 แห่ง	 ตรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการ

ด้านเสริมความงามในเขตกรงุเทพมหานคร	๓๐๐	แห่ง	นอกจากนี	้พฒันากฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านระบบ

บริการสุขภาพ	มีผลใช้บังคับแล้ว	๑๐	ฉบับ	และอยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนากฎหมายอีก	๕	ฉบับ	ได้แก่

(๑)	ร่างพระราชบญัญัตสิถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (๒)	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 (ฉบับท่ี..)	 พ.ศ.	 ....	

อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (๓)	 ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

(๔)	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ ้มครองผู ้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	และ	(๕)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์	

พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 นอกจากนี้	 ได้จัดท�าคู่มือ

การพิทักษ์สิทธิด้านบริการสุขภาพ	 จ�านวน	 ๘,๐๐๐	 เล่ม	 ประกอบด้วย	 แนวทางการพิทักษ์สิทธิ

ด้านบริการสุขภาพส�าหรับเจ้าหน้าที่	 คู่มือการพิทักษ์สิทธิด้านบริการสุขภาพส�าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 และคู ่มือพิทักษ์สิทธิด้านบริการสุขภาพส�าหรับประชาชน	

(๒)  การควบคุมก� า กับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ 	 โดยมีสถานพยาบาลที่ ได ้ รับ

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (Hospital	 Accreditation:	 HA)	 รวมทั้งส้ิน	 จ�านวน	 ๙๕๔	 แห่ง

จากทั้งหมด	๑,๓๑๗	แห่ง	และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน	

๑,๖๐๙	 แห่ง	 สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน	 (คลินิกและโรงพยาบาล)	 ในกรุงเทพมหานครได้รับ

การควบคุมก�ากับตามมาตรฐาน	 ๔,๒๔๔	 แห่ง	 พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลส�าหรับโรงพยาบาล	 (Hospital	 Accreditation/Joint	 Commission	

International:	HA/JCI)	จ�านวน	๙๔	แห่ง	และสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน

บริการสุขภาพ	 ด�าเนินการแล้วในมาตรฐาน	๓	 ด้าน	 คือ	 ด้านมาตรฐานสุขศึกษา	 จ�านวน	๓๓๗	 แห่ง	

มาตรฐานอาคารสภาพแวดล้อม	จ�านวน	๔๙๕	แห่ง	มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์	จ�านวน	๕๓๔	แห่ง

 ๑.๑๐ แก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง คณะกรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษา

พยาบาลราคาแพงได้รบัฟังความคดิเหน็จากผูป้ระกอบกจิการโรงพยาบาล	 เครอืข่ายผู้เสยีหายทางแพทย์	

และพจิารณาข้อเสนอของคณะกรรมการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาค่ารกัษาพยาบาลราคาแพง	มข้ีอสรปุดงันี้

  ๑.๑๐.๑ ยา

	 	 	 (๑)	 ด�าเนนิการโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยสนิค้าและบรกิาร	

พ.ศ.	๒๕๔๒	ประกาศให้ผูผ้ลติหรือจ�าหน่ายยาปิดป้ายราคาจ�าหน่ายปลกีของยาทกุชนดิบนผลติภัณฑ์	และ

ควบคุมก�ากบัไม่ให้มกีารจ�าหน่ายราคาจ�าหน่ายปลกีของยาเกนิกว่าทีปิ่ดป้ายไว้

	 	 	 (๒)	 ด�าเนินการเพื่อออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ

บรกิารใหม่อกีฉบบั	

	 	 	 (๓)	 พจิารณาการปิดป้ายราคาจ�าหน่ายปลกีของยา	

	 	 	 (๔)	 เชิญบรษัิทผูผ้ลติหรอืจ�าหน่ายยามารบัฟังขัน้ตอนต่าง	 ๆ	 และให้รวบรวม

เอกสารให้ชัดเจนโดยให้บริษัทยาและโรงพยาบาลเอกชนปรับกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอน	ทั้งนี้

การปิดป้ายราคาจ�าหน่ายปลกีของยาจะด�าเนนิการไม่เกิน	๑	เดือน	ส่วนการด�าเนนิการเริม่ทยอยใช้บงัคับ	

	 	 	 (๕)	 ให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาแต่ละรายการให้ผูร้บับรกิารทราบก่อน

การช�าระค่ายา	 รวมถึงให้แจกแจงรายละเอยีดในใบเสรจ็รบัเงนิค่ายา	 โดยแยกค่ายาและค่าบริหารจดัการ

ออกจากกนัให้ชดัเจน

	 	 	 (๖)	 ให ้ผู ้รับบริการสามารถน�าใบส่ังยาไปซื้อยาจากร ้านจ�าหน่ายยา

นอกสถานบรกิารได้กรณทีีเ่ห็นว่าราคายาในโรงพยาบาลสูงเกนิไป	โดยโรงพยาบาลต้องจดัระบบทีจ่ะอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน	 โดยให้ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาและสภาเภสัชกรรมควบคมุ	

ก�ากบั	ดแูลมาตรฐาน	ของร้านจ�าหน่ายยาทีดี่และมเีภสชักรควบคุม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เสริมสร้างศักยภาพด้านเวชศาสตร์

ครอบครัวให้แก่ทีมหมอครอบครัว

(๑)	กลุ่มแพทย์	แพทย์เวชศาสตร์	

					ครอบครัว	

(๒)	กลุ่มแพทย์และทีมสหวิชาชีพ	

(๓)	กลุ่มพยาบาล

(๔)	กลุ่มเภสัชกร	

(๕)	เครือข่ายนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติการ

					สุขภาพจิตชุมชน	

(๖)	เครือข่ายสาธารณสุขอ�าเภอและ

					ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข	

					ชุมชน	

(๗)	นักกายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัด

  ๑.๑๐.๒ ระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤต

	 	 	 (๑)	 ให้สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิเป็นศูนย์กลางการพจิารณาความฉุกเฉินถงึชีวติ

และมกีารจ�าแนกผูป่้วย	“สีแดง”	

	 	 	 (๒)	 ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินดูแลในกรณีข้าราชการที่ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	 และประสานโรงพยาบาลของภาครัฐที่จะรองรับ

การส่งต่อกลบั	เมือ่พ้นภาวะฉกุเฉินวกิฤต	๗๒	ช่ัวโมง	ตามความเหมาะสม

	 	 	 (๓)	 ให้กองทุนต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวร่วมกัน	

เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการป่วยฉุกเฉินวิกฤต	 โดยให้สถาบัน 

การแพทย์ฉกุเฉนิเป็นหน่วยงานทีบ่รหิารจดัการการด�าเนนิการดงักล่าว

  ๑.๑๐.๓ พัฒนาระบบการตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลและการให้ข้อมูล 

แก่ประชาชน โดยจัดท�าเว็บไซต์กลางเพื่อแสดงข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาล	 ๗๗	 หัตถการ	 

ของโรงพยาบาลเอกชน	เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเลอืกรับบรกิารก่อนท�าการรกัษา	

๒. การพฒันาระบบบริการสขุภาพ

 ๒.๑ สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต รัฐบาลได้ปฏิรูประบบสุขภาพผ่านกลไก

เขตสขุภาพ	 (Area	Health)	 หรอืการจดัระบบสขุภาพระดับพืน้ที	่ (Locality	 Level)	 ภายใต้หลกัการ

“เครือข่ายบริการท่ีไร้รอยต่อ”	 เชื่อมโยงบริการทุกระดับเข้าด้วยกัน	 โดยแบ่งเขตสุขภาพออกเป็น	

๑๒	 เขต	 และเขตกรุงเทพมหานคร	 เพื่อกระจายอ�านาจในการบริหารจัดการ	 ทั้งเรื่องบุคลากรและ

งบประมาณไปทีเ่ขต	โดยมหีลกัการส�าคญั	๒	ประการ	คอื	(๑)	การบรหิารจดัการทรพัยากรสุขภาพร่วมภายใน

เขตสุขภาพ	โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในพืน้ที	่และ	(๒)	การจัดบรกิารร่วมกนัระหว่างสถานบรกิาร

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ท้ังน้ี	 ได ้ปรับโครงสร ้างบทบาทการท�างานในส ่วนกลาง 

การมอบอ�านาจให้คณะกรรมการและผู้อ�านวยการส�านักงานเขตสุขภาพ โดยบริหารจัดการ

เขตสุขภาพ จัดตั้ งส�านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ แต ่งตั้ งคณะกรรมการอ�านวยการ
และผู้อ�านวยการเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒

 ๒.๒ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

  ๒.๒.๑ พัฒนาการท�างานในรูปแบบทีมหมอครอบครัว 

(Family Care Team) เพื่อให ้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน

ในทุกครอบครัว	 ทุกกลุ่มวัย	 ท้ังในสถานบริการและที่บ้าน	 ได้ส�ารวจข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการดูแลเป็นระยะเร่งด่วน	 รวม	 ๑,๐๓๖,๙๓๗	 คน	

และจดัทมีหมอครอบครวัเพือ่รบัผดิชอบประชากรในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ต�าบล	(รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง	(ศสม.)	อัตราส่วนหมอครอบครัว

๑	คนต่อประชากร	๑,๒๕๐	คน	ซึ่งในปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัวกระจายใน	

๑๒	เขตสขุภาพ	โดยเป็นทมีหมอครอบครวัระดบัอ�าเภอ	๓,๘๙๐	ทมี	ระดบัต�าบล	

๑๒,๒๗๖	ทมี	และระดบัชมุชน	๕๐,๓๒๖	ทมี	รวมทัง้	๓	ระดบั	จ�านวน	๖๖,๔๙๒	ทมี

รวมทัง้พัฒนาอ�าเภอต้นแบบทีม่คีวามพร้อมในการด�าเนนิการ	จ�านวน	๒๕๐	แห่ง	

จัดท�าหนังสือทีมหมอครอบครัว	 จ�านวน	๑๐,๐๐๐	 เล่ม	 คู่มือการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บรกิารสขุภาพจติชุมชน	คูม่อืปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยระยะสุดท้ายแบบประคบัประคอง	

และคู่มือส�าหรับประชาชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 จ�านวน	 ๑๒,๐๐๐	 เล่ม	

เพือ่มอบให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง	ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานจดัตัง้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมอืง	

ครบทุกจังหวัด	 ๒๕๒	 แห่ง	 พัฒนากลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ

หมอครอบครัว	 สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 ให้แก่

ทมีหมอครอบครัว	 ในกลุม่แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 มผีูส้�าเรจ็การอบรม	

จ�านวน	๙๑	คน	กลุม่แพทย์และทมีสหวิชาชพี	มผีูส้�าเรจ็การอบรม	จ�านวน	๑๘๑	คน	

กลุ ่มพยาบาล	 จัดอบรมระยะสั้นฟื ้นฟูความรู ้ให้กับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	

จ�านวน	๑,๐๐๐	คน	กลุม่เภสชักรมผู้ีส�าเร็จการอบรมแล้ว	๑	รุน่	จ�านวน	๒๘	คน	เครอืข่าย

นักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติการสุขภาพจิตชุมชน	 พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานจ�านวน	๓๘๖	 คน	 รวมทั้งพัฒนาระบบงาน	 “1330	 Plus	 FCT”

เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพโดยหมอครอบครัวในระดับพื้นที่	 และสร้างการรับรู้

และสร้างความเข้าใจนโยบายทีมหมอครอบครัวผ่านสื่อต่าง	ๆ

  ๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)	 โดยอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 จ�านวน	 ๒๔๘,๕๒๘	 คน	 จากเป้าหมาย	 ๒๕๐,๐๐๐	 คน	

(ร้อยละ	 ๙๙.๔๑)	 เน้นหลักสูตรนักจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการและนักจัดการสุขภาพ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	นอกจากน้ี	 ได้ออกเย่ียมบ้านเพื่อให้ค�าแนะน�า

การดูแลสุขภาพแก่ผู ้สูงอายุและเฝ้าระวังคัดกรอง	 และให้ค�าแนะน�ากลุ ่มเส่ียงโรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง	โรคมะเร็ง	โรคหัวใจ	และโรคหลอดเลือดสมอง	พร้อมทั้งได้สุ่มประเมินมาตรฐาน

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านทีไ่ด้รบัการพฒันาศักยภาพแล้ว	๕๐,๕๐๐	คน	มจี�านวนอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๔๓,๘๓๖	คน	(ร้อยละ	๘๖.๘๐)

  ๒.๒.๓ พัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ โดยพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่เภสัชกร

ในการแก้ปัญหาด้านยาในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	 มีเภสัชกรเข้าร่วมโครงการครอบคลุม

๒๘	จังหวัดทั่วประเทศ	และมีร้านยาคุณภาพเข้าร่วม	๑๐๒	ร้าน

  ๒.๒.๔ ขับเคลื่อนการด�าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (District Health 

 System: DHS)	มเีครอืข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอทีม่คีณุภาพ	๔๒๘	อ�าเภอ	มรีปูแบบการบรหิารจดัการปัญหา

สุขภาพในพื้นที่	๑๘	เรื่อง	และได้ด�าเนินการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและระบบการท�างานที่เชื่อมโยง

บูรณาการการด�าเนินการของทุกภาคส่วนในระดับอ�าเภอ	 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่และ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๓ พัฒนาระบบบริการทุติภูมิและตติยภูมิ

  ๒.๓.๑ ด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 สาขาหัวใจและหลอดเลือด	 จัดให้มีบริการผ่าตัดหัวใจและสวนหัวใจ

ในโรงพยาบาลศนูย์	๑๘	แห่ง	 โรงพยาบาลชมุชนให้ยาละลายลิม่เลอืดและยาต้านการแขง็ตวัของเลอืดได้

๔๖๐	 แห่ง	 ระยะเวลารอการผ่าตัดหัวใจสั้นลงเฉลี่ย	 ๓.๐๗	 เดือน	 อัตราตายผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ	๑๗	 เป็นร้อยละ	๑๑.๙๔	 สามารถผ่าตัดหัวใจได้	 ๑,๑๐๖	 ราย

สวนหวัใจ	๑๑,๑๒๘	 ราย	 รกัษาด้วยเทคโนโลยช้ัีนสงู	 ผ่าตดัใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลอืด	๒๒	 ราย

ผ่าตดัหวัใจพิการแต่ก�าเนดิชนดิซับซ้อน	๒๕	ราย	

	 	 	 (๒)	 สาขามะเร็ง คดักรองมะเรง็ปากมดลกูและมะเรง็เต้านม	และให้บรกิาร 

รังสรัีกษาในโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลมะเรง็	๑๑	แห่ง	ให้เคมบี�าบดัแบบระยะสัน้ในโรงพยาบาลชมุชน

ขนาดใหญ่	๑๔	แห่ง	ส่งผลให้การเข้าถึงบริการของผูป่้วยมะเรง็สะดวกและรวดเรว็ขึน้

	 	 	 (๓)	 สาขาทารกแรกเกิด	 เพิ่มจ�านวนเตียงผู ้ป ่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

[เตยีงอภิบาลทารกแรกเกิดวกิฤต	(Neonatal	Intensive	Care	Unit:	NICU)]	จากปี	๒๕๕๗	ซึง่ม	ี๘๒๐	เตยีง	

เป็น	๘๕๐	เตยีง	ในปี	๒๕๕๘	ลดอตัราการตายและภาวะแทรกซ้อนแรกเกดิ	น�า้หนกัตวัน้อยและป่วยวกิฤต

โดยอตัราตายของทารกแรกเกดิ	อายุน้อยกว่า	๒๘	วนั	เท่ากบัร้อยละ	๓.๗	

	 	 	 (๔)	 สาขาอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ เพิม่ช่องทางด่วนพเิศษผูป่้วยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ	

(Trauma	 Fast	 Track)	 ในสถานบรกิารทกุเครอืข่าย	 โดยเฉพาะผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ	 (Head	 Injury)	

และผูป่้วยบาดเจบ็หลายระบบ	(Multiple	Injury)	ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการผ่าตดัภายใน	๒	ชัว่โมง	หลงัจาก

ส่งผู้ป่วยถึงห้องผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่าร้อยละ	๘๐	 ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในภูมิภาค

มีศัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดสมองได้	๕๑	แห่ง	ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมอง	๙,๒๘๖	ราย	มีระบบสั่งการ

และแผนบรหิารจดัการสาธารณภยัในทกุเขตสขุภาพ	ท�าให้อตัราการรอดชวีติของผู้ป่วยมแีนวโน้มสูงขึน้	

อตัราตายผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีสมองลดลงจากเดมิร้อยละ	๘.๖๔	ในปี	๒๕๕๗	เป็นร้อยละ	๖.๗๗	ในปี	๒๕๕๘	

	 	 	 (๕)	 สาขาสุขภาพช่องปาก ปัจจุบันมีทันตบุคลากรประจ�าโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล/ศูนย์สขุภาพชุมชนเขตเมอืง	๓,๕๒๘	แห่ง	กรณีไม่มทีนัตบุคลากรประจ�าได้จดัระบบ

แบบหมนุเวยีนการให้บริการอย่างน้อยสปัดาห์ละ	๑	วนั	ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล/ศนูย์สขุภาพ

ชมุชนเขตเมอืง	๒,๒๙๗	แห่ง	 (ร้อยละ	๒๗.๗)	 และมอีตัราการรอคอยท�าฟันเทยีมในโรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชมุชน	น้อยกว่า	๖	เดอืน	

	 	 	 (๖)	 สาขาจักษ ุจดับรกิารคดักรองวดัสายตาให้แก่ผูป่้วยอาย	ุ๖๐	ปี	ด้วยโปรแกรม	

Vision	 2020	 จ�านวน	 ๙	 เขตสุขภาพ	 และจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในทุกจังหวัด	 โดยมีการผ่าตัด

ทีม่สีาเหตกุารตาบอดจากต้อกระจก	๒๔,๔๒๘	ข้าง	และผ่าตดัทีม่สีาเหตุจากสายตาลางเลอืน	๓๙,๖๒๒	ข้าง	

รวมผ่าตดัต้อกระจกในทุกจงัหวดั	จ�านวน	๔๔,๘๗๖	ราย	

	 	 	 (๗)	 สาขาสูต-ินรเีวชกรรม ศลัยกรรม อายรุกรรม กมุารเวชกรรม ออร์โธปิดกิส์

พัฒนาให้โรงพยาบาลระดับอ�าเภอและโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่สามารถท�าผ่าตัดไส้ติ่งได้

ร้อยละ	๘๔.๖๒	และผ่าตัดคลอดได้	ร้อยละ	๘๖.๔๒	ลดการส่งต่อร้อยละ	๕๕.๐๓	โรงพยาบาลชุมชน

แม่ข่ายสามารถดูแลผู ้ป่วยท่ีใช้เครื่องหายใจได้	 ๖๗	 แห่ง	 จัดบริการผู ้ป่วยนอก	 (Out	 Patient	

Department:	OPD)	แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับจัดบริการผู้ป่วยนอกปกติ	จ�านวน	๕๙๔	แห่ง	คิดเป็น

ร้อยละ	๖๗.๒๗	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๘)  สาขาไต มโีรงพยาบาลศนูย์สามารถผ่าตดัเปลีย่นไตได้	๘	แห่ง	จดับรกิาร

บ�าบดัทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง	(Continuous	Ambulatory	Peritoneal	Dialysis	Clinic)

ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปและขยายบริการเพิ่มเติมถึงโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย

	 	 	 (๙)				สาขาสขุภาพจติ จิตเวช และยาเสพตดิ	มหีอผูป่้วยจติเวชในโรงพยาบาลศนูย์

และโรงพยาบาลทัว่ไป	๑๒	แห่ง	และมเีตียงฉกุเฉนิจติเวชทีร่บัดแูลผูป่้วยภายใน	๓-๕	วนั	ในโรงพยาบาลศนูย์

๓๒	แห่ง	ผูป่้วยโรคจติเข้าถงึบรกิารร้อยละ	๕๐.๙๐	ผูป่้วยซมึเศร้าเข้าถงึบรกิารร้อยละ	๔๐.๘๗	ผูป่้วยยาเสพตดิ

มีอัตราการหยุดเสพร้อยละ	๘๙.๙๖

	 	 	 (๑๐)		สาขาโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รบัความรูถ้งึอาการ

ของโรคหลอดเลอืดสมองทีต้่องรีบน�าส่งโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดั	ซึง่สามารถรกัษาผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด

สมองได้ทุกแห่ง	ในส่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการหนัก	ขณะนี้มีบริการหอผู้ป่วยเฉพาะ

โรคหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	unit)	มีช่องทางด่วนพิเศษส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	

fast	tract)	เปิดให้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป	จ�านวน	๘๖	แห่ง	ใน	๑๒	เขตสุขภาพ

  ๒.๓.๒ ก�าหนดราคากลางยาแผนไทย	 จ�านวน	 ๒๕	 รายการ	 และจัดท�าข้อก�าหนด

การผลติทีด่	ี(Good	Manufacturing	Practice:	GMP)	ส�าหรบัการผลิตยาแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

ของรฐั	นอกจากนี	้ได้พฒันาโรงพยาบาลของรฐัให้ผ่านการประเมินการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน

การผลิตท่ีดี ซ่ึงมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมจ�านวน	 ๙	 แห่ง	 ทั้งนี้	 จากนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุน

การบรูณาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพรเข้าสูร่ะบบบรกิารสขุภาพอย่างครบวงจรส่งผลให้มปีระชาชน

และผูป่้วยทีม่าใช้บรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวง

สาธารณสุขทั่วประเทศ	จ�านวน	๒๐,๗๒๑,๑๘๔	ครั้ง	จากผู้มารับบริการทั้งหมด	๑๓๒,๘๐๔,๔๕๐	ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๖๐	จากเป้าหมายร้อยละ	๑๘

กราฟแสดงจ�านวนและร้อยละผู้มารบับรกิารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๓.๓ พัฒนายกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

แบบครบวงจร	เปิดให้บรกิารทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน	โดยด�าเนนิการตามเป้าหมาย	จ�านวน	๑๑	แห่ง	

ได้แก่	(๑)	โรงพยาบาลพรหมพริาม	จงัหวดัพษิณโุลก	(๒)	โรงพยาบาลทบัคล้อ	จงัหวดัพจิติร	(๓)	โรงพยาบาล

องครกัษ์	จงัหวดันครนายก	(๔)	โรงพยาบาลมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	(๕)	โรงพยาบาลนครพนม	

จังหวัดนครพนม	(๖)	โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง	จังหวัดอุดรธานี	(๗)	โรงพยาบาลสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	

(๘)	โรงพยาบาลพนา	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	(๙)	โรงพยาบาลห้วยยอด	จงัหวดัตรงั	(๑๐)	โรงพยาบาลสายบรุี	

จังหวัดปัตตานี	และ	(๑๑)	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนคร	ในระยะแรก

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกก่อน	 ส่วนผู้ป่วยในอยู่ระหว่างการพัฒนา	 โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ	 รักษา	

ป้องกัน	 และฟื้นฟูโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย	 ๖	 โรค	 คือ	 โรคเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	

ไขมันในเลือดสูง	อัมพฤกษ์อัมพาต	ภูมิแพ้	และมะเร็งตับ

  ๒.๓.๔ พัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ให้เป็นแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ ๑๑ จดัท�าร่างแนวทางการพฒันา

ระบบบรกิารสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	และกรอบแนวคดิแผนการจัดระบบบรกิาร

สขุภาพ	(Concept	of	Service	Plan)	ทัง้นี	้การพฒันาแผนการจดัระบบบรกิารสุขภาพ	จะท�าให้ประชาชน

เข้าถึงบรกิารและได้รบับรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน

  ๒.๓.๕ พัฒนารูปแบบการให้บริการทางด้านการรักษาของโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยให้บรกิารเวชปฏบิติัแผนไทยเฉพาะทางส�าหรบัผูป่้วยโรคเรือ้รัง

จดับรกิารการแพทย์พืน้บ้านไทย	การแพทย์แผนจนี	การแพทย์ทางเลอืกอืน่	ๆ 	การศกึษาวจิยัทางคลนิกิ	

และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชปฏิบัติแผนไทย	 โรงพยาบาลดังกล่าวเริ่มเปิดให้บริการแผนก

ผู้ป่วยนอก	เมื่อวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	และมีพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสานเพื่อให้บริการผู้ป่วยในอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๘

  ๒.๓.๖ ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร	 เพือ่ให้การพฒันาระบบการขึน้ทะเบยีนยาสมนุไพร

มปีระสทิธภิาพ	ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	ผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและเอกชน	และรองรบั

การขยายตัวของอุตสาหกรรมยาสมุนไพร	 จึงได้จัดท�าคู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการด�าเนินการพิจารณา 

และรับรองเอกสารวชิาการด้านประสิทธภิาพและความปลอดภยั	ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานประเมิน

และรับรองเอกสารทะเบียนยาแผนไทย	 โดยจะเริ่มด�าเนินการพิจารณาเอกสารวิชาการที่มีการปรุงยา 

ตามวธิโีบราณ	๒๘	วธิ	ีซึง่เป็นค�าขอทีย่งัไม่ผ่านการพจิารณาจากส�านกัยา	ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	จ�านวน	๑๐๐	ค�าขอ	ระยะเวลาด�าเนนิการ	๓	 เดอืน	 โดยเร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่วันที	่๗	กนัยายน	

๒๕๕๘	เป็นต้นไป	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประเภทโรงพยาบาล
จ�านวน

โรงพยาบาล

ขั้น ๑ ขั้น ๒ ขั้น ๓ รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

โรงพยาบาลชุมชน ๗๒๖ ๔ ๐.๕๕ ๑๙๖ ๒๗.๐๐ ๔๒๗ ๕๘.๘๒ ๖๒๗ ๘๖.๓๖

โรงพยาบาลทั่วไป ๘๘ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๖.๘๒ ๖๘ ๗๗.๒๗ ๗๔ ๘๔.๐๙

โรงพยาบาลศูนย์ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๖ ๙๒.๘๖ ๒๖ ๙๒.๘๖

โรงพยาบาลรัฐอื่น	ๆ	

ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๖๑ ๑ ๑.๖๔ ๙ ๑๔.๗๕ ๓๒ ๕๒.๔๖ ๔๒ ๖๘.๘๕

โรงเรียนแพทย์/โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย

๑๒ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๑๐ ๘๓.๓๓

สังกัดกรุงเทพมหานคร ๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑๐๐.๐๐ ๘ ๑๐๐.๐๐

กระทรวงกลาโหม	 ๕๙ ๒ ๓.๓๙ ๑๗ ๒๘.๘๑ ๒๖ ๔๔.๐๗ ๔๕ ๗๖.๒๗

โรงพยาบาลรัฐอื่น	ๆ ๒๙ ๒ ๖.๙๐ ๔ ๑๓.๗๙ ๖ ๒๐.๖๙ ๑๒ ๔๑.๓๘

รวมโรงพยาบาลรัฐ ๑,๐๑๑ ๙ ๐.๘๙ ๒๓๒ ๒๒.๙๕ ๖๐๓ ๕๙.๖๔ ๘๔๔ ๘๓.๔๘

รวมโรงพยาบาลเอกชน ๓๐๘ ๗ ๒.๒๗ ๕๗ ๑๘.๕๑ ๖๕ ๒๑.๑๐ ๑๒๙ ๔๑.๘๘

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๙ ๑๖ ๑.๒๑ ๒๘๙ ๒๑.๙๑ ๖๖๘ ๕๐.๖๔ ๙๗๓ ๗๓.๗๗

หมายเหต	ุ:			(๑)	 ฐานข้อมูลจ�านวนโรงพยาบาลมกีารเปล่ียนแปลงตามประกาศฐานข้อมลูของส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

	 (๒)	 ขัน้	๓	รวมโรงพยาบาลท่ีได้รบัการรับรองขัน้ก้าวหน้า	(Advance	HA)	จ�านวน	๓	แห่ง

	 (๓)	 ข้อมูล	ณ	วันท่ี	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘

 ๒.๔ พัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานบริการ

  ๒.๔.๑ พัฒนาโรงพยาบาลให้มีสถานภาพการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(Hospital Accreditation: HA) มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 จ�านวน 

๙๗๓	โรงพยาบาล	ดังนี้

ตารางแสดงร้อยละของโรงพยาบาลท่ีผ่านการรบัรองในแต่ละระดับข้ัน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

แผนภมิูแสดงร้อยละของโรงพยาบาลท่ีผ่านการรบัรองในแต่ละระดับข้ัน

ขั้นกาวหนา
(A-HA) : ๐.๒๓ %

(๓ แหง)

ขั้น 3 : ๕๐.๔๒ %
(๖๖๕ แหง)

ขั้น 2e : ๒.๕๘ %
(๓๔ แหง)

ขั้น 2 : ๒๑.๙๑ %
(๒๘๙ แหง)ขั้น 1e :  ๑.๔๔ %

(๑๙ แหง)

ขั้น 1 : ๑.๒๑ %
(๑๖ แหง)

ไมมีขั้น : ๑๒.๕๑ %
(๑๖๕ แหง)

ขั้น 3e : ๙.๗๐ %
(๑๒๘ แหง)

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เป้าหมายการรับรองสถานพยาบาลภาครัฐเท่ากับร้อยละ	 ๕๘	 จ�านวน	

๕๘๓	แห่ง	ขณะนีมี้สถานพยาบาลภาครฐัท่ีได้รบัการรบัรองแล้วคดิเป็นร้อยละ	๕๙.๘๔	จ�านวน	๖๐๓	แห่ง	

ซึง่เกนิกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้

  ๒.๔.๒ ด�าเนินโครงการการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement 

for Patient Safety) ได้จดัท�าหลกัสตูรคณุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วยส�าหรบัสถาบนัการศกึษา

ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย	(Patient	Safety	Curriculum)	

ส�าหรับสถาบนัการศกึษาภายใต้หลกัสตูรขององค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	

มาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข	 รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง

สถาบนัการศึกษาทีผ่ลติบคุลากรทางสาธารณสขุ	สภาวชิาชพีกบัองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	ในการพฒันาหลกัสตูร

ความปลอดภยัของผูป่้วย	(patient	safety)	ในสถาบันการศกึษาของประเทศไทยโดยมสีถาบนัการศกึษา

เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น	 ๑๓๓	 แห่ง	 ครอบคลุมในสาขาแพทย์	 เภสัชกร	 ทันตแพทย์	 และพยาบาล	

พร้อมทัง้สมาคมวชิาชพีต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนี	้ได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่ความปลอดภยั

ของผูป่้วยประเทศไทย	(Thailand	Patients	for	Patient	Safety)	กบัภาคประชาชนและคนไข้	ปัจจบุนั

มโีรงพยาบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการพฒันาเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย	(Engagement	for	Patient	Safety)	

จ�านวน	๑๔๘	แห่ง	จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ	จ�านวน	๑,๓๑๔	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๒๖	(เป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	๑๐	ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ)	โดยครอบคลุม	๑๒	เขตบริการ	และครอบคลุม

ทั้งโรงพยาบาลรัฐ	เอกชน	และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	

  ๒.๔.๓ พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพได้พัฒนาระบบบริหาร

จัดการความเสี่ยงสถานพยาบาล (Healthcare Risk Management System: HRMS)	เพื่อเก็บ

ข้อมูลความเสี่ยงที่ส�าคัญและระบบท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารความเส่ียงเพื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมจ�านวน	๑๐๔	แห่ง	จาก	๑๔๘	แห่ง	นอกจากนี้	 ได้พัฒนาระบบประเมิน

วฒันธรรมความปลอดภยัของโรงพยาบาล	(Safety	Culture	Survey)	เพือ่ตดิตามและกระตุน้การพฒันา	

โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วม	จ�านวน	๑๔๘	แห่ง
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๔.๔ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มีกฎหมาย

ทีพ่ฒันาขึน้และประกาศใช้บงัคบัแล้ว	จ�านวน	๑๐	ฉบบั	เช่น	พระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็กท่ีเกดิโดยอาศยั

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมส�าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

กฎกระทรวงก�าหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล	ผู้ประกอบ

วชิาชพีในสถานพยาบาลอตัราค่ารกัษาพยาบาล	ค่าบรกิารและสทิธขิองผูป่้วย	พ.ศ.	๒๕๕๘	การบงัคบัใช้

กฎหมายโดยการตรวจสอบด�าเนินคด ี	 ซึ่งได้รับข้อมูลผ่านช่องทางสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์

และสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	 ด้านระบบบริการสุขภาพ	 (๐๒-๑๙๓-๗๙๙๙)	 ได้จัดการข้อร้องเรียน

จนได้ข้อยุติ	 ร้อยละ	๗๖.๙๘	ด�าเนินการตรวจจับสถานพยาบาลเถื่อนหมอเถื่อน	๑๐	ราย	ด�าเนินการ

กับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและด�าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 ๔	 ราย	 ด�าเนินคดีกับ

สถานพยาบาลกลุ่มคดีพิเศษสเต็มเซลล์	 ๑	 ราย	 และเฟรชเซลล์	 ๕	 ราย	การพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ทางการแพทย์	(Medical	Dispute	Mediation)	กรณีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาททางการแพทย์ระหว่าง

ผู้รับบริการชาวต่างชาติกับสถานพยาบาลในประเทศไทยทั้งรัฐและเอกชน	 เน้นชาวต่างชาติที่ไม่มี

หลกัประกนัสขุภาพ	หรอืมปีระกนัสขุภาพแต่ไม่ครอบคลมุโดยใช้เวลาด�าเนนิการยตุเิรือ่งภายใน	๙๐	วนั	

มีผู ้เข้าสู ่ระบบไกล่เกลี่ยจ�านวน	 ๔	 ราย	 (ชาวบังกลาเทศ	 ออสเตรเลีย	 โครเอเชีย	 และอังกฤษ)	

และผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วทั้ง	 ๔	 ราย	 รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการ

และการจัดนิทรรศการนานาชาติทางการแพทย์

 ๒.๕ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย

  ๒.๕.๑ ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) ด�าเนนิการ	ดงันี้	

	 	 	 (๑) ผลักดนัร่างพระราชบัญญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารทารก

และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี	 โดยมีสาระส�าคัญเพื่อปกป้องสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุดและ

ช่วยสร้างความมัน่ใจว่าหากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์อาหารทารกและเดก็เล็ก	แม่	 และครอบครวั

จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนผ่านวิธีการตลาดที่เหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล

ว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่	

	 	 	 (๒)	 ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ใช้กรอบแนวคิด	 “3Keys

ตามติดชีวติเด็กไทย”	โดยภาพรวมเดก็ปฐมวยัมพัีฒนาการสมวยั	ร้อยละ	๘๑.๘	จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	๘๕	ซ่ึงสงูกว่าข้อมลูจากการส�ารวจพฒันาการเดก็ไทย	ปี	๒๕๕๗	ร้อยละ	๗๒.๗	

	 	 	 (๓)	 ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	 ติดตามการได้รับยาเม็ด

เสรมิไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ์	โดยหญงิตัง้ครรภ์ทีม่าคลอด	จ�านวน	๓๓,๓๔๑	คน	ได้รบัยาเมด็เสรมิไอโอดนี	

๓๑,๕๔๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๙๔.๖	เฝ้าระวงัการใช้เกลอืบรโิภคเสริมไอโอดนีในครวัเรอืนโดยการสุ่มตรวจ

การใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน	 พบครัวเรือนร้อยละ	 ๙๑.๖	 มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีน

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนเพื่อวางรากฐานและสร้างพลังที่เข้มแข็งของประชาชน

ในการดแูลตนเองด้านการควบคมุและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยัง่ยนื	บรูณาการผ่านการด�าเนนิงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทีมหมอครอบครัว	 ปัจจุบันมีชุมชนและหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง	 “ชุมชนและหมู่บ้าน

ไอโอดีน”	จ�านวน	๕๒,๑๗๑	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๖๗.๕	จากชมุชนและหมูบ้่านทัง้หมด	๗๗,๒๘๕	แห่ง 

รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการทีผ่ลติเกลอืและผลติภณัฑ์ปรุงรสมาอย่างต่อเนือ่ง	

	 	 	 (๔)	 ให้บริการวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella 

Vaccine: MR Vaccine) ในประชากรเด็กอาย	ุ๒	ปี	๖	เดอืน	ถงึ	๗	ปี	เป้าหมายรวมทัง้ประเทศจ�านวน	

๒,๓๖๙,๒๕๒	ราย	มผีลการรณรงค์จ�านวน	๑,๕๑๔,๗๕๑	ราย	คดิเป็นร้อยละ	๖๓.๙๓	เขตบริการสขุภาพ

ส่วนกลาง	กรุงเทพมหานคร	เป้าหมายจ�านวนทัง้หมด	๑๙๗,๓๓๒	ราย	มผีลการรณรงค์จ�านวน	๕๗,๓๕๓	ราย	

คดิเป็นร้อยละ	๒๙.๐๖	

	 	 	 (๕)	 ป้องกนัแก้ไขปัญหามารดาเสียชวีติ	โดยมมีาตรการส�าคญั	เช่น	จดัระบบ

บรกิารฝากครรภ์คณุภาพ	(๕	ครัง้ตามเกณฑ์)	จดัห้องคลอดคณุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน	คดักรองหญงิต้ังครรภ์

ทีม่ภีาวะเสีย่ง	 จดัระบบการส่งต่อหญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะเสีย่ง	พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการดแูล	และ

จดัการภาวะตกเลอืดและความดนัโลหิตสงูในหญงิตัง้ครรภ์

  ๒.๕.๒ วัยเรียน (๕-๑๔ ปี)

	 	 	 (๑)	 พฒันาศกัยภาพนกัจัดการน�า้หนกัเดก็วยัเรียน (Smart	Kids	Coacher)

รวม	๗๙๓	คน	และพฒันาแกนน�านกัเรยีน	 (Smart	 Kids	 Leader)	 รวม	๒,๔๕๐	คน	 ใน	๒๘	จงัหวดั

เพื่อจัดการลดน�้าหนักเด็กวัยเรียนไม่ให้เสี่ยงต่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอีกต่อไป	 พร้อมทั้งส�ารวจ

เดก็นกัเรียนทีม่ภีาวะเริม่อ้วนและอ้วนทัว่ประเทศ	โดยการช่ังน�า้หนกัและวดัส่วนสงูเดก็เรยีน	(ภาคเรยีนที	่๑	

เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม	๒๕๕๘)	 จ�านวน	๒,๕๔๕,๑๐๓	 คน	พบว่า	 มเีดก็ทีม่ภีาวะอ้วน	 (อ้วนและ 

เร่ิมอ้วน)	๓๑๖,๙๐๘	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๒.๔๕

	 	 	 (๒)	 ติดตามและประเมินผลคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนใน	๕	ภูมิภาค	

จ�านวน	 ๔๐	 จังหวัด	 รวม	 ๑๐๙	 แห่ง	 พบว่ามี	 ๓๘	 แห่ง	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๓๕	 ที่มีการจัดอาหาร

ได้มาตรฐานโภชนาการ	สขุาภบิาลอาหาร	และอาหารปลอดภยั	โดยจดัอาหารให้หลากหลายครบ	๕	หมู่	

ส่วนการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปัจจุบันมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ	จ�านวน	๓๓,๒๗๒	แห่ง	จากโรงเรียนทั้งหมด	๓๖,๒๕๗	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๘	

	 	 	 (๓)	 แก้ไขปัญหาเด็กจมน�้า โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การด�าเนินงานป้องกันเด็กจมน�้าเพื่อให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายการด�าเนินงาน 

ป้องกันเด็กจมน�้าในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง	 จ�านวน	 ๕๙	 จังหวัด	 ขับเคล่ือนมาตรการ 

“ผู้ก่อการดี”	 (Merit	Maker)	 ประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	 และจัดท�า 

ข้อมูลสถานการณ์การจมน�้า	 ประเด็นท่ีน่าสนใจ	 ส่ือเผยแพร่	 เพื่อส่ือสารความเส่ียง 

ผ่านช่องทางสื่อต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะช่วงลอยกระทงและปิดเทอม	 ทั้งนี้	 มีทีมเครือข่าย 

ผู้ก่อการดีในพื้นที่จ�านวน	๓๓๕	ทีม	ครอบคลมุ	๒๒๗	อ�าเภอ	 ใน	๓๕	จงัหวดั	 ส่งผลให้ 

จ�านวนการเสยีชวีติจากการจมน�า้ของเดก็	(อายตุ�่ากว่า	๑๕	ปี)	ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนั	

๑๑๗	คน	หรือลดลงร้อยละ	๑๘	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๐๐

๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

ป

รอยละ

๔๙.๓ ๔๙.๗ ๕๐.๑ ๕๐.๑ ๕๐.๑ ๕๓.๖ ๕๓.๘ ๕๑.๒ ๔๗.๙๔๘.๙

  ๒.๕.๓ วัยรุ่นและวัยท�างาน (๑๕-๕๙ ปี)

	 	 	 (๑) วัยรุ่น

	 	 	 	 (๑.๑)	 ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการเลิกพนัน

และสายด่วนวัยรุ่นท่ีมีความเครียดโดยทีมนักจิตวิทยา	 บูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น

จดัตัง้คลนิกิวยัรุน่ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	๘๓๕	แห่ง	เป้าหมายรวม

ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐	คอืร้อยละ	๖๐	ร้อยละ	๘๐	และร้อยละ	๑๐๐	ตามล�าดบั	โดยในปี	๒๕๕๘	โรงพยาบาล

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินกิวยัรุน่	(Youth	Friendly	Health	Services:	YFHS)	

จ�านวน	๕๔๒	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๖๓.๓๙	

	 	 	 	 (๑.๒)	 สร้างเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายในการพฒันาเรือ่งเพศ

และอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โดยการขบัเคล่ือนการด�าเนินงาน	“อ�าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ”์ 

ขณะนีมี้อ�าเภอทีผ่่านเกณฑ์อ�าเภออนามยัการเจรญิพันธุ	์ จ�านวน	๔๖๕	แห่ง	 จาก	๘๗๘	อ�าเภอ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๕๒.๙๖	ส่วนอัตราการคลอดของหญิงอาย	ุ๑๕-๑๙	ปี	พบว่า	ในปี	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	เท่ากับ 

ร้อยละ	๕๑.๒	และ	๔๗.๙	ตามล�าดับ	โดยมแีนวโน้มลดลงเมือ่เทยีบกับปี	๒๕๕๔-๒๕๕๕

อตัราการคลอดในหญงิอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญงิอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน

ท่ีมา	:	 (๑)	 สถติสิาธารณสุข	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๖

	 (๒)	 ข้อมลูการคลอดของหญิง	อาย	ุ๑๕-๑๙	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ณ	วนัที	่๑๕	มถุินายน	๒๕๕๘	

	 	 และข้อมลูประชากรกลางปี	๒๕๕๗	จากส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสขุ

	 (๓)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยส�านักอนามยัการเจริญพันธุ	์กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ

	 	 	 	 (๑.๓)	 ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ ่นด้วยการส่งเสริมการใช้

ถุงยางอนามัย	ร้อยละ	๑๐๐	ผลักดันการด�าเนินงานยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติและการจัดการ

พฤติกรรมเสี่ยง	ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๖๘.๖๔	ในปี	๒๕๕๘	

จากเดิมร้อยละ	๖๖.๐๙	ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งมีจ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงตั้งแต่ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๗	

เท่ากับ	๑๐,๐๑๑	๙,๕๐๓	๘,๗๑๙	๘,๑๓๔	และ	๗,๖๙๕	ราย	ตามล�าดับ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๑.๔)	 ใช้มาตรการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยใช้มาตรการควบคมุ

การเข้าถงึเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	(มาตรการทางกฎหมายควบคมุโฆษณาและการส่งเสรมิการขายเพือ่จงูใจ

ให้ดืม่)	 ผลการออกเฝ้าระวงั	 ตรวจเตอืน	 ตรวจสอบประชาสัมพนัธ์	 และบงัคับใช้กฎหมาย	 ระหว่างวนัที่	

๑	 ตลุาคม	๒๕๕๗-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	 เฝ้าระวงั	 ตรวจเตอืน	ตรวจสอบและประชาสมัพนัธ์กฎหมาย	

จ�านวน	๔,๕๕๒	ราย		กล่าวโทษ	ด�าเนินคด	ีจ�านวน	๑,๒๑๕		ราย	รวมท้ังใช้มาตรการส่ือสาร	รณรงค์เพือ่ปรบัเปล่ียน

ค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม	 และมาตรการระดับชุมชน	 โดยเน้นการด�าเนินงานร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย	โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาและเยาวชนเพือ่ลดการเข้าถงึเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

	 	 	 (๒)	 วัยท�างาน ได้ก�าหนดเป้าหมายให้ประชาชนวยัท�างานมพีฤตกิรรมสุขภาพ

ทีเ่หมาะสมและลดปัจจยัเส่ียงต่อโรคไม่ตดิต่อ	โดยด�าเนนิการดงันี้

	 	 	 	 (๒.๑)	 รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส CD4 มีประชาชน

กลุม่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวีเข้าถงึบรกิารนี	้จ�านวน	๘,๐๐๐	คน	เป็นการลดความเส่ียงในการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี

ไปสู่ผู้ติดเชื้อรายใหม่และชุมชนได้เป็นจ�านวนมากถึง	 ๒๐,๐๐๐	 คน	 และลดการเสียชีวิตจากเอดส์

ลงได้ถึง	๒๒,๐๐๐	คน	ในปี	๒๕๖๕	

	 	 	 	 (๒.๒)	 รณรงค์ให้วคัซนีป้องกันโรคคอตบีในประชาชนอาย ุ๒๐-๕๐ ปี 

ด้วยการให้บรกิารเชงิรบัและเชงิรกุทัง้ในและนอกเวลาราชการ	 โดยมเีจ้าหน้าทีอ่อกไปให้บรกิารในพืน้ที่

เป้าหมาย	 จ�านวน	๑๕,๑๔๒,๗๓๓	 ราย	คดิเป็นร้อยละ	๖๘.๐๐	จากกลุม่เป้าหมายทัง้ประเทศ	จ�านวน	

๒๒,๒๖๘,๗๑๐	ราย	

	 	 	 	 (๒.๓)	 ลดอตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ โดยสามารถลดอตัราตาย

จากโรคหลอดเลือดหวัใจได้	๒๐.๓๒	ต่อประชากรแสนคน	จากเป้าหมายไม่เกนิ	๒๓	ต่อประชากรแสนคน	

ในรอบ	๙	เดอืนแรกของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ตลุาคม	๒๕๕๗-มถินุายน	๒๕๕๘)	นอกจากนี	้ได้ด�าเนนิ

โครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการเข้าพรรษาลดเสีย่ง	 (อ้วน	 สบูบหุรี	่ ดืม่สรุา	 ไม่ออกก�าลงักาย)	 และจดัท�า

เครือ่งมอืการประเมนิโอกาสเสีย่งต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืด	

	 	 	 	 (๒.๔)	 พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยท�างาน

ตามประเดน็ ๓ อ ๒ ส	มหีน่วยงาน	สถานประกอบการท้ังภาครฐั	และเอกชน	ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมนิ

คณุภาพเป็นสถานประกอบการน่าอยู	่น่าท�างานแล้ว	๘,๗๑๖	แห่ง	

	 	 	 	 (๒.๕)	 พฒันาคลินกิไร้พงุคุณภาพ (Diet & Physical Activity Clinic 

Quality: DPAC Quality) สนบัสนนุให้สถานบริการสาธารณสขุจดัต้ังคลนิกิไร้พงุ	(DPAC)	ให้ครอบคลมุ	

ขณะเดยีวกันมุง่พฒันากระบวนการและเครือ่งมอืในการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

คลินิกไร้พุงสู่เป้าหมายคลินิกไร้พุงคุณภาพ	ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดกรมอนามัย 

ผ่านการประเมินยกระดบัคลินกิไร้พุงคณุภาพ	จ�านวน	๙	แห่ง	จาก	๑๒	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	๗๕.๐

	 	 	 	 (๒.๖)	 จดัท�าร่างกฎหมาย	ได้แก่	ร่างพระราชบญัญัตคิวบคุมการบรโิภค

ยาสูบ	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อยกระดับนโยบายคุ้มครองสุขภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

ให้ได้รบัการคุม้ครองจากอนัตรายและพษิภยัของบหุร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ท�าให้จ�านวนเยาวชนรายใหม่

ที่เสพติดบุหรี่ลดลง	 รวมท้ังส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่	 ปกป้องคนไทย	 จากพิษภัยร้ายแรงของยาสูบ

และคุ ้มครองสุขภาพของผู ้ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี	

๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 อนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว	 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๒.๗)	 เพิม่ระดับภูมิคุม้กนัต่อโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอาย	ุ๒๐-๕๐	ปี

โดยการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก	 (dT)	 มีผลการรณรงค์จ�านวน	 ๑๕,๑๕๗,๑๐๘	 ราย	

คิดเป็นร้อยละ	 ๖๘.๐๖	 จากเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๒๒,๒๖๘,๗๑๐	 คน	 เป้าหมายรวมทั้งประเทศ	

(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	 จ�านวน	๑๘,๘๓๘,๒๒๗	ราย	มีผลการรณรงค์จ�านวน	๑๔,๖๔๐,๕๖๙	ราย

คิดเป็นร้อยละ	๗๘

  ๒.๕.๔ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

	 	 	 (๑)	 การดแูลผูส้งูอายุ 

	 	 	 	 (๑.๑)	 ด�าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่	 ๗๖	 จังหวัด

โดยมอบสมดุบนัทกึประจ�าตัวผูส้งูอายุเพือ่เป็นสมดุประจ�าตวัผูส้งูอายไุทยทกุคน	จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	เล่ม	

		 (๑.๒)	 จัดบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยการมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 (Care	

Giver)	และผูจั้ดการดแูลผูส้งูอาย	ุ(Care	Manager)	อย่างพอเพยีง	เพือ่ช่วยดแูล

ผูส้งูอายแุละผู้อยูใ่นระยะพึง่พงิ	 รวมถงึผูพ้กิาร	 ปัจจบุนัมีผู้จดัการดแูลผูสู้งอายุ	

รวม	๙๗๙	คน	และผูดู้แลผูส้งูอาย	ุ(Care	Giver)	รวม	๕,๐๗๙	คน	สามารถดแูล

ผู ้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงและผู้อยู ่ในภาวะพ่ึงพิง	 ๓๔,๑๒๕	 คน	

และ	๒๕,๕๓๓	คน	ตามล�าดับ

ประเภท
เป้าหมาย 

(คน)

ผลงาน

(คน)

ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง

และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง (คน)

ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ

(Care	Manager)

๕๐๐ ๙๗๙ ๓๔,๑๒๕

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

(Care	Giver)

๒,๕๐๐ ๕,๐๗๙ ๒๕,๕๕๓

ท่ีมา	:	ส�านกัอนามยัผู้สูงอาย	ุกรมอนามยั	

หมายเหตุ	 :	 (๑)	 จัดอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ	 ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจ�านวนมาก

	 	 ในการขอเข้าร่วมโครงการ	 โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งด�าเนินการจัดอบรมไปแล้ว	 ๒	 รุ่น

	 	 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่อบรมครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 (๒)	 สามารถด�าเนนิการครอบคลมุทกุจงัหวดั

	 	 	 	 (๑.๓)	 ส�ารวจผู้สูงอายมุพีฤตกิรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์	พบว่า	 ผู้สูงอายุ

ร้อยละ	๔๕.๓๘	มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	 จากเป้าหมายร้อยละ	 ๓๐	นอกจากน้ี	 ยงัได้สนบัสนนุให้วดั

เป็นฐานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและการพัฒนาสุขภาพของพระสงฆ์ผ่านวัดส่งเสริมสุขภาพ	 รวมท้ัง

ได้ด�าเนนิงานเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผู้สูงอายใุนพืน้ทีน่�าร่องเมอืงพทัยาและเทศบาลนครนนทบรุ	ีจงัหวดันนทบรีุ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๑.๔)	 ฝึกอบรมการตรวจคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุให้แก่ผู้จัดการ

แผนงานสุขภาพผู้สูงอายุ	 (Aging	 Manager)	 และผู้ปฏิบัติงานจริงจากเขตภาคกลาง	 ภาคเหนือ	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้	 จ�านวน	 ๑,๗๗๙	 คน	 สามารถคัดกรองประเมินผู้สูงอาย	ุ

จ�านวน	 ๓,๐๐๐,๑๐๗	 คน	 รวมทั้งด�าเนินการอบรมทางไกล	 (teleconference)	 เพื่อถ่ายทอด

ความรูเ้วชปฏบิตัแิผนไทยในการดูแลผู้สูงอายแุละผู้สูงอายุในกลุ่มโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตแก่บุคลากร

ด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด

	 	 	 	 (๑.๕)	 สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก

แก่ผูส้งูอายทุัว่ประเทศ	จ�านวน	๔๑,๗๓๙	ราย	จากเป้าหมาย	จ�านวน	๔๐,๐๐๐	ราย	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๔.๓๕

ของเป้าหมาย	และจากการด�าเนินงานมา	๑๐	ปี	มีผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมรวม	๔๑,๗๓๖	ราย	

และยังมีผู ้สูงอายุที่จ�าเป็นต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากอีกจ�านวนกว่า	

๒๓๖,๐๐๐	ราย		 	 	 	 	 	

	 	 	 (๒)	 การดูแลผู้พิการ	 ได้จัดท�าโครงการ 

ส ่ ง เ ส ริ มศั กยภาพคนพิ ก า รขาขาด เพื่ อ เ ฉลิ มพระ เกี ย รต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เน่ืองในโอกาส 

ทรงเจริญพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	โดยจดัหน่วยบรกิารเคลือ่นทีเ่ชงิรุก	

จัดท�ากายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการตามภูมิภาค	

จ�านวน	๕	จงัหวดั	ซ่ึงมคีนพกิารมารบับรกิารทัง้สิน้	๑,๖๐๓	ราย

 ๒.๖ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

  ๒.๖.๑ จัดการเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 (๑)	 ตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ๒๖,๖๘๒	 รายการ

พบการโฆษณาทีไ่ม่ถกูต้องร้อยละ	๗.๔๒	ซึง่มกีารด�าเนนิการตามกฎหมายทกุราย	เช่น	แจ้งระงบัโฆษณา

ปิดเวบ็ไซต์	พกัใช้ใบอนญุาตสือ่วทิยแุละโทรทศัน์	รวมทัง้เปรยีบเทยีบปรบัด�าเนนิคดกีบัเจ้าของผลิตภัณฑ์	

สื่อ	และพิธีกร	ทั้งนี้	ปัญหาส�าคัญที่พบ	ได้แก่	การโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	

ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ลดลง	 โดยพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องถึงร้อยละ	 ๑๙.๕๖	 จากการตรวจสอบ	

๓,๑๘๑	ชิ้นโฆษณา

	 	 	 (๒)	 จัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาตามที่ก�าหนด	 โดยมี

ข้อร้องเรียน	รวมทัง้สิน้	๑,๑๙๘	เรือ่ง	ด�าเนินการแก้ไขแล้วร้อยละ	๖๗.๓๐	โดยได้รบัการแก้ไขภายในเวลา

ทีก่�าหนดร้อยละ	๙๘.๔๐	เรือ่งทีร้่องเรยีนส่วนใหญ่เก่ียวกบัอาหารและยา	

	 	 	 (๓)	 ตรวจสอบผลติภณัฑ์สขุภาพพร้อมจบักุมผูก้ระท�าความผดิและยดึของกลาง	

ณ	 สถานที่ผลิตน�าเข้าและจ�าหน่าย	 รวมทั้งสิ้น	 ๗๑๕,๘๘๐	 รายการ	 พบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ร้อยละ	๙๙.๗๙	(จากผลวิเคราะห์ที่ได้รับจ�านวน	๗๑๐,๘๑๓	รายการ)	มีการจับกุม	จ�านวน	๑๐๑	ครั้ง	

พบผู้กระท�าความผิดทั้งสิ้น	๒๙๖	ราย	มีจ�านวนของกลาง	๑,๐๑๙	รายการ	มีมูลค่าของกลางประมาณ	

๑๘๕.๔๗๔	ล้านบาท	ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ระหว่างสอบสวนและด�าเนินคดี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๖.๒ เร่งรัดค�าขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 โดยเร่งรัดการพิจารณาค�าขอ

ขึน้ทะเบยีนยาทีต่กค้างตัง้แต่ปี	๒๕๕๔-๒๕๕๖	จ�านวน	๖๘๐	ค�าขอ	และปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	จ�านวน	๒,๔๘๓	ค�าขอ	

พจิารณาแล้วเสรจ็	๖๔๗	ค�าขอ	 และ	๗๗๖	ค�าขอ	ตามล�าดับ	 เร่งรดัพจิารณาค�าขอขึน้ทะเบยีนอาหาร

ทีค้่างเกนิก�าหนด	๖๖๘	ค�าขอ	พจิารณาแล้วเสรจ็ทกุค�าขอ	ปัจจุบนัมจี�านวนค�าขออนญุาตผลติภณัฑ์อาหาร

ทีค้่างเกนิก�าหนดเพยีงร้อยละ	๐.๖๗	ของค�าขอทัง้หมดในปี	๒๕๕๘	อย่างไรกต็าม	 เพือ่ให้การพจิารณา

อนญุาตด้านยามคีวามรวดเร็วและเปิดโอกาสทางการแข่งขนัธุรกจิของผูป้ระกอบการยาไทย	 ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้ท�าความตกลงกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยในการร่วมเป็นผู้ตรวจ

ประเมนิต�ารบัยา	โดยได้มกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีข่องกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยให้เป็นพนกังานเจ้าหน้าที่	

และมีการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่เตรยีมตรวจประเมนิ	 ทัง้นี	้ จะมกีารทดลองส่งค�าขอให้พจิารณา

ชดุแรกจ�านวน	๑๐๐	ต�ารับ	ในช่วงเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม	๒๕๕๘

  ๒.๖.๓ จดัตัง้ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สุขภาพเบด็เสรจ็ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (One Stop Service Centre) เป็นศนูย์รวมการให้บรกิารค�าขออนญุาตผลติภณัฑ์สขุภาพ

และสถานประกอบการอาหาร	ยา	เครือ่งส�าอาง	เครือ่งมอืแพทย์	และวตัถอุนัตราย	นอกจากนี	้ได้ให้บรกิาร

ยืน่ค�าขอผ่านระบบอนิเทอร์เนต็และให้บริการคู่มอืประชาชนรปูแบบใหม่ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวย

ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จ�านวน	๒๓๖	คู่มอื	โดยเริม่ให้บรกิารแล้ว

ตัง้แต่วนัที	่๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	และได้ตัง้ทมีแก้ไขปัญหาแบบเคลือ่นท่ีเรว็เพ่ือให้ค�าปรกึษาแก่ประชาชน

และแก้ไขปัญหาท่ีรวดเรว็	ทัง้น้ี	ในช่วงเดอืนตุลาคม	๒๕๕๗-๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	ได้ให้บรกิารประชาชน

ทัง้สิน้	๙๑,๐๓๒	ราย

  ๒.๖.๔ พัฒนาระบบบริการออกใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพน�าเข้า 

(License per Invoice: LPI) แบบอัตโนมัติ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ

ของประเทศเพ่ือให้บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็จากการติดต่อเพยีงจดุเดยีว	(National	Single	Window:	NSW)	

เพือ่ลดขัน้ตอนและเพิม่ความถกูต้องรวดเรว็ในการพจิารณาค�าขอแจ้งรายละเอยีดผลิตภณัฑ์สขุภาพน�าเข้า

ต่อใบก�ากับสินค้า	 (Invoice)	 และเป็นการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 ลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์

และค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าสู่พิธีการทางศุลกากร	เพราะที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทีน่�าเข้ากว่า	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	รายการ	จากใบก�ากบัสินค้ากว่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฉบบั	ในแต่ละปี	ระบบดงักล่าว

ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘

  ๒.๖.๕ แก้ไขปัญหาอาหารปลอดภยั (Food Safety)	เน้นการแก้ปัญหา

โภชนาการตามกลุ ่มประชากร	 การสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตาม	

เฝ้าระวัง	 และการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะ 

การลักลอบน�าเข้าอาหารปัญหาคุณภาพนมและอาหารโรงเรียน	 น�้ามันทอดซ�้า 

ผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร	การใช้สเตยีรอยด์ในอาหาร	รวมทัง้การจดัการปัญหาการโฆษณา

และการส่งเสริมการตลาดที่ไม่เหมาะสม	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	 ปรับปรุงฉลากโภชนาการโดยคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

อาหารน�าร่องและจัดท�าหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ 

อย่างง่ายในอาหารมือ้หลกัพร้อมบรโิภคทีแ่ช่เยน็และแช่เยอืกแขง็	อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู	

(บะหมี่)	นมและผลิตภัณฑ์ของนม	เครื่องดื่ม	เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม	น�้ามันและไขมัน 

ขนมขบเค้ียว	 พร้อมทั้งจัดประชุมพิจารณ์	 (ร่าง)	 เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โภชนาการอย่างง่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 และจัดท�ารูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

และชื่อเรียก	เช่น	สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายส�าหรับเครื่องดื่มประเภทนม

	 	 	 (๒)	 พฒันามาตรฐานสถานทีผ่ลิตโดยจดัท�า	“โครงการตดิตามการพฒันาสถานที่

ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น	 (Primary	 GMP)”	พัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ

และศนูย์เรยีนรูต้้นแบบ	๗๗	จงัหวัด	๙๕	แห่งท่ัวประเทศ	รวมถงึท�าการให้ความรู้เกีย่วกับการขออนุญาต

สถานที่ผลิตและขึ้นทะเบียนอาหารด้วยและปัจจุบันมีสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจ�าหน่ายผ่านเกณฑ์	 Primary	 GMP	ทัว่ประเทศแล้ว	๓,๖๐๐	แห่ง	 จากสถานทีผ่ลติทีเ่ข้าเกณฑ์

ทัง้หมด	๖,๔๙๙	แห่ง	นอกนัน้อยูร่ะหว่างการด�าเนินการ

	 	 	 (๓)	 เฝ้าระวงัคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์และสถานทีผ่ลติอาหารให้มคีณุภาพ

ตามกฎหมายก�าหนดเน้นการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและนมโรงเรียน	 โดยเฝ้าระวัง

ตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหาร	๑,๓๙๙	แห่ง	มกีารปฏิบัตถิกูต้องตามกฎหมายร้อยละ	๙๔.๐๒	เกบ็ตวัอย่าง

ผลติภัณฑ์อาหารอ่ืน	๒๓,๓๗๔	ตวัอย่างเข้ามาตรฐานร้อยละ	๙๔.๐๘	เกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร

ทีม่กีารโฆษณาลดน�า้หนกัหรอืด้านการรกัษาโรค	จ�านวน	๕๘	ตวัอย่าง	พบเข้ามาตรฐานร้อยละ	๘๖.๖๗

ในการตรวจประเมินสถานทีผ่ลติและเก็บตวัอย่างนมโรงเรยีนมกีารตรวจสอบเฝ้าระวงั	๒	รอบ	ได้แก่	รอบที	่๑

ในภาคเรียนที	่ ๒/๒๕๕๗	จ�านวน	๘๒	แห่ง	พบได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์	๗๗	แห่ง	 (ไม่ได้รบัโควตา	๕	แห่ง)	

การผลตินมทีเ่ข้ามาตรฐาน	๗๔	แห่ง	ส่วนรอบท่ี	๒	ในเทอมที	่๑/๒๕๕๘	อยูร่ะหว่างรวบรวมผลการตรวจประเมนิ

สถานท่ีผลติและเก็บตวัอย่างนมโรงเรยีน

	 	 	 (๔)	 เฝ้าระวังโดยสุ่มเก็บตัวอย่างน�้ามันทอดซ�้าและไขมัน	ณ	 แหล่งจ�าหน่าย

ทั่วประเทศ	 เพื่อตรวจวิเคราะห์สารโพลาร์ในน�้ามันด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น	 จ�านวน	๖,๒๓๗	 ตัวอย่าง

ผลการตรวจสอบพบว่า	ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	๘๔.๖๔

	 	 	 (๕)	 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาด	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางและแผนการด�าเนินการเพื่อลดและขจัดปัญหา

การกระท�าฝ่าฝืนกฎหมาย

  ๒.๖.๖ พฒันาความเข้มแขง็ของกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพ โดยพฒันา

กลไกการด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพระดบัเขตและพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชมุชน

สนิค้าหนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	วสิาหกิจชมุชน	โดยลงพืน้ทีต่รวจประเมนิรบัรองมาตรฐานสถานที่

ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	 จ�านวน	 ๑,๕๓๘	 ราย	 พบเข้ามาตรฐานร้อยละ	 ๘๖.๓๕	 และลงพื้นที่

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	 จ�านวน	 ๑,๗๖๓	 รายการ	 พบเข้ามาตรฐานร้อยละ	 ๘๒.๕๖

จากผลวเิคราะห์	๑,๖๒๓	ตวัอย่าง	

  ๒.๖.๗ พฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค	โดยด�าเนนิการดงันี้

	 	 	 (๑)	 ผลิตสื่อองค์ความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์

สขุภาพเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่โทรทศัน์วทิยกุระจายเสยีง	

วารสาร	 TRADE	 INSIGHT	 จุลสาร	 อย.	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	Oryor	

Smart	 Application	 ประชาชนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานฟรี

ได้ทัง้ระบบ	iOS	และ	Android	ผูใ้ช้ระบบสามารถเข้าถงึข้อมลูความรู้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	ปัจจุบันมียอดผู้ดาวน์โหลด

แล้วถึง	๒๐๓,๐๐๐	ครั้ง
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๒)	 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ผ่าน	๔	โครงการ	ได้แก่	โครงการ	อย.	น้อย	“ขยายเครือข่ายกระจายความรู้มุ่งสู่การเฝ้าระวัง”	โครงการ

อาหารปลอดภัย	 “สร้างสังคมสุขภาพดีด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง”	 โครงการอย่าหลงเช่ือง่าย	

“อยากสวยอย่าเสี่ยง”	และโครงการชั่งใจก่อนใช้ยาสเตียรอยด์

	 	 	 (๓)	 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ผ่านโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	โดยมกีารแต่งตัง้คณะท�างาน

ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ	กลุ่มองค์กรผู้บริโภค	กลุ่มองค์กรวิชาชีพ	กลุ่มสื่อมวลชน

กลุม่ภาควชิาการ	และกลุม่หน่วยงานภาครฐั	รวม	๓๑	หน่วยงาน	และโครงการพฒันาเครอืข่ายงานพฒันา

ศกัยภาพผูบ้รโิภค	 “หมูบ้่านต้นแบบปลอดยาสเตยีรอยด์”	 เพือ่สนบัสนนุให้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

สร้าง/พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน

ปลอดยาสเตียรอยด์

  ๒.๖.๘ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วันที	่๘	กนัยายน	๒๕๕๘	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ร่างกฎหมายหลายฉบบั	เช่น	ร่างพระราชบญัญตัยิา	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 ....	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่างพระราชบญัญัตเิครือ่งมอืแพทย์	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ส่วนร่างพระราชบญัญตัวิตัถอุอกฤทธ์ิต่อจติและประสาท	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบญัญัตวิตัถเุสพตดิ	พ.ศ.	....	

และร่างพระราชบัญญตัวิตัถุอนัตราย	พ.ศ.	....อยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา		

 ๒.๗ ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีจ�านวนเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ

ของระบบบรกิารสขุภาพ	ได้ด�าเนินการ	ดงัน้ี

  ๒.๗.๑ ด�าเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยจัดสรรงบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายนกัศกึษาแพทย์	วงเงนิทัง้สิน้	๑,๘๖๒.๔๙๒	ล้านบาท	ให้แก่มหาวทิยาลยัคูค่วามร่วมมอื	๑๔	แห่ง

และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ๓๗	 แห่ง	 ปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่

ทีอ่ยูใ่นโครงการ	๑,๑๑๖	คน	นกัศกึษาปัจจุบัน	๔,๔๑๗	คน	และจบการศกึษา	๔๘๑	คน	รวมทัง้จดัสรร

ทนุการศกึษาเพือ่พฒันาอาจารย์แพทย์	วงเงินทัง้สิน้	๘.๒๕	ล้านบาท	นอกจากนี	้ได้สนับสนนุมหาวิทยาลยั

สงขลานครนิทร์ในการพฒันาหลกัสตูรผลติแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบทแนวใหม่	 โดยใช้โรงพยาบาลชมุชน

เป็นรากฐานในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้แพทย์มปีระสบการณ์ตรงอยูใ่นชมุชน

  ๒.๗.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

อย่างเป็นเครือข่าย ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เช่น	 หลักสูตรฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติ	 หลักสูตร

เพิม่ศกัยภาพพยาบาลเวชปฏิบตัคิรอบครวั	(หลกัสตูร	๔	เดอืน)	

  ๒.๗.๓ อนมุตัจิดัสรรต�าแหน่งข้าราชการเพิม่ใหม่	ตามมตคิณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เม่ือวันท่ี	 ๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 มีสาระส�าคัญ	 (๑)	 อนุมัติจัดสรรต�าแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ส�าหรับส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 จ�านวน	 ๙,๐๗๔	 อัตรา

จ�าแนกเป็น	 (๑.๑)	 บรรจุพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข	๗,๕๔๗	อัตรา	 (๑.๒)	 บรรจุนักศึกษา

แพทยศาสตร์	 ทันตแพทยศาสตร์	 และเภสัชกร	 ๑,๕๒๗	 อัตรา	 คงเหลือ	 ๒๑๐	 อัตรา	 (รวมอัตราว่าง

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข)	รอบรรจนุกัเรยีนทนุทีจ่บล่าช้า	(๒)	เร่งรดัการด�าเนนิการตามเงือ่นไข
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ที่คณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐก�าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ วันที่ 	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ที่ เห็นชอบการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม ่ ให ้ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๕๘	 จ�านวน	 ๒๒,๖๔๑	 อัตรา	 เฉล่ียปีละ	

๗,๕๔๗	อตัรา	

	 	 ทั้งนี้	 โดยมีเง่ือนไขให้ตรึงต�าแหน่งไว้ภายในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้รับจัดสรร

ต�าแหน่ง	 โดยได้จัดสรรต�าแหน่งให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	 ใน	๑๒	 เขตสุขภาพ	 โดยก�าหนดให้เขตสุขภาพ

ตรึงต�าแหน่งไว้ในพื้นที่ไม่ให้เกลี่ยไปนอกเขตสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรต�าแหน่งข้าราชการ	ดังนี้

ล�าดับ สายงาน ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

๑ พยาบาลวิชาชีพ ๓,๕๗๑ ๓,๘๔๖ ๔,๔๑๘

๒ เภสัชกร ๗ ๓๕๐ ๑๔๑

๓ นักเทคนิคการแพทย์ ๕๐๕ ๕๐๕ ๒๒๐

๔ นักกายภาพบ�าบัด ๔๔๑ ๔๕๐ -

๕ นักรังสีการแพทย์ ๔๔ ๔๗ ๒๘

๖ นักกิจกรรมบ�าบัด ๔๓ ๕๐ -

๗ นักจิตวิทยาคลินิก ๕ ๑๐ ๓

๘ นักจิตวิทยา - - ๓๘

๙ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ๑ ๑๗ -

๑๐ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - ๗๒ ๑

หน่วย :  อัตรา

รอบการจัดสรร

โรงพยาบาลศูนย์

และ

โรงพยาบาล

ทั่วไป

โรงพยาบาล

ชุมชน

ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ

วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี/

ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

รอบหนึ่ง	ปี	๒๕๕๖ ๑,๗๕๒ ๓,๙๕๔ ๑,๗๔๑ ๑๐๐

รอบสอง	ปี	๒๕๕๗ ๒,๒๘๐ ๓,๑๕๙ ๒,๐๑๐ ๙๘

รอบสาม	ปี	๒๕๕๘ ๒,๔๕๔ ๓,๑๔๒ ๑,๙๕๑ -

หน่วย :  อัตรา

การจดัสรรต�าแหน่งข้าราชการบรรจใุหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๑ นักกายอุปกรณ์ - ๖ -

๑๒ แพทย์แผนไทย ๔๓ ๒๔๗ ๘๖

๑๓ นักวิชาการสาธารณสุข ๑๒๗ ๒๐๓ ๒๐๕

๑๔ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๐ - ๒

๑๕ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๔๐๙ ๓๕๐ ๔๑๘

๑๖ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๕๔๖ ๒๐๐ ๔๗๓

๑๗ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์

๘๖ ๒๐ ๑๒๖

๑๘ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑,๕๔๘ ๑,๐๗๔ ๑,๓๘๘

๑๙ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ๗๕ ๘๐ -

๒๐ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ๔๑ ๒๐ -

๒๑ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ๔๕ - -

รวม ๗,๕๔๗ ๗,๐๙๗ ๗,๕๔๗

ล�าดับ สายงาน ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

หน่วย :  อัตรา

 ๒.๘ จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม

ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) องค์การอนามัยโลก 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการประมาณร้อยละ	๖๐	คาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในปี	๒๕๖๐	และด�าเนินการผลิตวัคซีนได้ภายในปี	๒๕๖๑	เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก	ระยะที่	๓	

และพร้อมผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ในปี	๒๕๖๒	เป็นต้นไป

๓. เสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด

 ๓.๑ พฒันาระบบควบคมุโรค (Emergency Operation Center: EOC) ได้ด�าเนนิการ	ดงันี้

	 	 ๓.๑.๑	 พฒันาศกัยภาพทมีประเมนิสถานการณ์สาธารณสขุระดบัเขตและระดบัจงัหวดั	

(Situation	Awareness	Team:	SAT)	ทมีสอบสวนควบคมุโรคและภยัสุขภาพ	(Joint	Investigation	Team:	

JIT)	และทมีประเมนิสถานการณ์สาธารณสขุประจ�าสปัดาห์	ซึง่ประกอบด้วยแพทย์และนกัวชิาการจากส�านกั

และสถาบนัต่าง	 ๆ	 ในสงักดักรมควบคุมโรค	ทมีละ	๕-๘	คน	ท�าหน้าท่ีเฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์

การระบาดของโรคและภยัสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ	 ประเมนิความเส่ียงของการเกดิการระบาดหรอื

โอกาสทีโ่รคและภัยสขุภาพจะแพร่กระจายไปในวงกว้าง
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๓.๑.๒	 พัฒนาระบบการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	

ได้แก่	ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ	จ�านวน	๖๗	ช่องทาง	จงัหวดัชายแดน	จ�านวน	๓๑	จงัหวัด	และ

ประชากรต่างด้าว	จ�านวน	๑๔	จงัหวดั	 ให้บรกิารตรวจร่างกายเฝ้าระวงัโรคตดิต่อในผูต้้องกกักนัต่างด้าว	

จ�านวน	๑,๖๒๒	 ราย	 และเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง	 โดยจ่ายยารักษาโรคเท้าช้าง	 (Diethylcarbamazine	

Citrate:	DEC)	ให้แรงงานชาวเมยีนมา	จ�านวน	๘๐๐	ราย

	 	 ๓.๑.๓	 พฒันาระบบเฝ้าระวงัเหตกุารณ์และตรวจสอบข่าวการระบาดแบบบรูณาการ

โดยจดัพมิพ์หนงัสือแนวทางการวเิคราะห์ระบบเฝ้าระวงั	๕	กลุม่โรค	๕	มติ	ิจ�านวน	๔๐๐	เล่ม	 เผยแพร่

ให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในงานระบบเฝ้าระวงัโรคน�าไปใช้เป็นแนวทางการวเิคราะห์สถานการณ์โรคและ

ภัยสุขภาพในพื้นท่ีรับผิดชอบ	 หนังสือสรุปแนวทางการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง	 ๕	 กลุ่มโรค	 ๕	 มิติ

พร้อมข้อมูลประกอบรูปภาพ	 จ�านวน	 ๒๐๐	 เล่ม	 เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้บริหารน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

การนิเทศและติดตามงานในเขตบริการสุขภาพ	

 ๓.๒ พฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	สร้างความเข้มแขง็ให้ระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ

ทางสาธารณสุขโดยการท�าแผนพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพัฒนาระบบข้อมูลส�าหรับ

ศนูย์ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	 และพฒันาทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็	 (Surveillance	 and	

Rapid	Response	Team:	SRRT)	คณุภาพ	มกีารจดัการระบบเฝ้าระวงั	ป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ	

จ�านวน	๑๘๘	เครอืข่าย	และได้พฒันาระบบการควบคมุโรคและภยัสขุภาพในพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมายพเิศษ	

จังหวัดชายแดนต้นแบบ	๕	 จังหวัด	 (จังหวัดตาก	 น่าน	 สระแก้ว	 หนองคาย	 และระนอง)	 ตามกรอบ

ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ให้แก่เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา

ในพืน้ทีดั่งกล่าว	จ�านวน		๕๐	ทมี	๔๗	อ�าเภอ	พร้อมท้ังจัดท�าแผนยกระดบัความมัน่คงและความเป็นเลศิ

ด้านควบคมุโรคของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	และจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารตดิตามและแก้ไขสถานการณ์

กรณโีรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง	หรอืโรคเมอร์ส	(Middle	East	Respiratory	Syndrome:	MERS)	

เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	และควบคมุโรคให้เป็นไปอย่างมรีะบบและมปีระสิทธภิาพ	

ทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่

 ๓.๓ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและดูแลรักษาโรคเอดส์	 โดยให้ยาต้านไวรัสโดยไม่ค�านึง

ถงึปริมาณเมด็เลอืดขาว	CD4	ฟรทีกุสทิธปิระกนัสขุภาพ	ขณะนีม้ผู้ีติดเชือ้รายใหม่ได้รบัการให้ยาต้านไวรสั	

จ�านวน	๑๔,๓๕๐	คน	และผลกัดนัให้สถานบรกิารสาธารณสขุทัว่ประเทศจดับรกิารดแูล	รกัษา	และป้องกนั

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	 ตามมาตรฐานจดัการเชงิรกุรายบคุคล	 เพือ่เริม่ยาต้านไวรสัแก่ทารกทีต่ดิเชือ้

เอชไอวใีห้เร็วทีส่ดุ	บรูณาการ	พฒันา	และขยายระบบบรกิารการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีและผูป่้วยเอดส์

ทีอ่ยูน่อกสทิธริะบบหลกัประกนัสขุภาพ	 เช่น	 กลุ่มทีร่อพสิจูน์สทิธ	ิ กลุ่มแรงงานข้ามชาต	ิ กลุ่มผูอ้พยพ	

และกลุม่ผูต้้องขงัในเรอืนจ�า	 และส่งเสรมิการถ่ายโอนสิทธขิองผูร้บับรกิารเข้าสู่ระบบหลักประกนัสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว	 ผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัสมีผู้ไร้สัญชาติหรือรอการพิสูจน์สิทธิ	 ๓๕๘	 คน

แรงงานข้ามชาต	ิ๒,๑๕๘	คน	ผูป่้วยทีม่ข้ีอจ�ากดัในการใช้สทิธ	ิ๓๖	คน	นอกจากนี	้ได้ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์

ส่งเสริมภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	 และให้ความรู ้เรื่องโรคเอดส์

เป็นเรื่องธรรมดา“SEX	รอบคอบตอบ	OK”
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๓.๔ ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ

ทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับการเฝ ้าระวัง	 การป้องกัน	 และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ปัจจบุนัและข้อก�าหนดของกฎอนามยัระหว่างประเทศ	ทัง้นี	้ได้ประกาศใช้กฎหมายดงักล่าว

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	

 ๓.๕ ติดตามและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญ ดงันี้

  ๓.๕.๑ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา	 ได้ด�าเนินการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในคนและในสัตว์ มีการติดตาม

สถานการณ์	 คดักรองผูเ้ดนิทางทีม่ปีระวตัเิดนิทางกลบัมาจากประเทศทีเ่กิดโรค	ดแูลรกัษาและป้องกนั

การติดเชื้อในโรงพยาบาล	 จัดเตรียมให้สถานพยาบาลมีห้องแยกผู้ป่วยทุกจังหวัดและให้ปฏิบัติตาม

หลกัการป้องกันการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	ทัง้นี	้ โรงพยาบาลทีม่คีวามพร้อมสามารถดแูลผู้ป่วยโรคติดเชือ้

ไวรัสอีโบลา	 มีจ�านวน	 ๑๙	 แห่ง	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความพร้อม

ในการจดัห้องปฏบิตักิารชวีนริภัย	(Designated	Receiving	Area:	DRA)	จ�านวน	๒๒	แห่ง	พฒันาศักยภาพ

บคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุและโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั	รวมจ�านวน	๔,๖๙๖	คน	และจดัท�าคูมื่อ

การปฏิบัติงานเร่ืองอีโบลาส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเผยแพร่ไปทั่วประเทศ	

นอกจากนี	้ได้จัดโครงการปันน�า้ใจต้านภยัอโีบลาร่วมกบัสภากาชาดไทย	ระดมเงนิบรจิาคภายในประเทศ	

๘.๔๕	ล้านบาท	เพือ่ช่วยเหลือประเทศในแอฟรกิาท่ีได้รบัผลกระทบ	ทัง้น้ี	เนือ่งจากยงัคงมรีายงานผู้ป่วย

ในสาธารณรัฐกินี	 สาธารณรัฐไลบีเรีย	 และสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน	 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

ในบางเมอืง	โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายแดนระหว่างสองประเทศ	ดงันัน้	ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิมาตรการ

เฝ้าระวังและติดตามผู้เดินทางจากสามประเทศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

  ๓.๕.๒ เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory 

Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส	สบืเน่ืองจากต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๘	ได้มีการระบาด

ของโรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลางหรอืโรคเมอร์สในสาธารณรฐัเกาหล	ี และพบผูป่้วยยนืยนัจ�านวน	

๑,๓๖๕	ราย	เสยีชวีติ	๔๘๗	ราย	จาก	๒๖	ประเทศ	และในสาธารณรฐัเกาหลีพบผู้ป่วย	รวมทัง้ส้ิน	๑๘๖	ราย	

เสียชีวิต	 ๓๓	 ราย	 จึงได้ด�าเนินการและเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการในการควบคุมป้องกัน 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สที่ส�าคัญ	 เช่น	 การดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเอง 

ส�าหรับนักกีฬาไทยไปร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน	 ณ	 เมืองกวางจู	 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

ระหว่างวนัที	่๒๙	มถินุายน-๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ทัง้นี	้ได้ประกาศให้เจ้าของหรอืผู้รบัผิดชอบสถานพยาบาล

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 

หรือโรคเมอร์สเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในสถานพยาบาล	 และข้อปฏิบัติส�าหรับประชาชน 

ทีส่งสยัว่าตนเองจะป่วยหรอืผูส้มัผสั	 ผลสรปุคอื	 (๑)	 สถานเอกอคัรราชทตูพอใจในการป้องกนัควบคุม 

โรคเมอร์สของประเทศไทย	 (๒)	 สถานเอกอคัรราชทตูยนิดใีห้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้ 

เช่น	 การติดตามผู้สัมผัสโรค	 การสื่อสารกับผู้ป่วย	 นอกจากนี้	 ได้จัดการระบบสุขภาพผู้เดินทาง 

ไปประกอบพิธีฮัจญ์	 โดยจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพ	 ฉีดวัคซีนป้องกัน 

โรคไข้กาฬหลงัแอ่นและไข้หวดัใหญ่	และดแูลสขุภาพหลงักลบัจากพธิฮีจัญ์	โดยตดิตามสขุภาพผูแ้สวงบุญ

เป็นระยะเวลา	๑	เดอืน	นับจากเดินทางกลบัจากราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๓.๕.๓ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากปัญหาหมอกควัน

ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 ด้วยการจัดบรกิารฉกุเฉนิ	 ๒๔	 ชัว่โมงจดัท�าค�าแนะน�าการดแูล

ป้องกนัสขุภาพส�าหรบัประชาชนและแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัเจ้าหน้าที	่แจกหน้ากากอนามยัให้กบัประชาชน	

จ�านวน	๒๔๓,๐๐๐	ช้ิน	จดัระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสขุภาพประชาชนกลุม่เสีย่งพฒันาแนวทางการดแูล

สขุภาพประชาชนโดยทมีหมอครอบครวั	โดยเน้น	๔	กลุม่โรคทีเ่ฝ้าระวงั	ได้แก่	กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด

ทกุชนดิ	 กลุม่โรคทางเดินหายใจทกุชนดิ	 กลุม่โรคผวิหนงัอกัเสบ	 และกลุ่มโรคตาอกัเสบ	พบว่ามจี�านวน

ผู้ป่วยทั้งสิ้น	 ๘๒๖,๒๔๗	 ราย	 คิดเป็นอัตราป่วย	 ๑๔,๕๓๓.๐๓	 ต่อประชากรแสนคน	 รวมทั้งจัดท�า

และเผยแพร่ค�าแนะน�าเพื่อการสื่อสารเตือนภัยส�าหรับประชาชน	 (กลุ ่มเส่ียงและกลุ่มทั่วไป)	

ในการป้องกันสุขภาพ	 และข้อปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่	 นอกจากนี้

ได้สนับสนนุให้มีทมีหมอครอบครวั	(family	care	team)	ไปดูแลประชาชนท่ีมคีวามเสีย่งสงู	หรอืเฝ้าระวงั

อาการในกลุ่มเส่ียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 คือ	 กลุ่มเด็กเล็ก	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 หญิงตั้งครรภ	์

ผูป่้วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด	และโรคระบบทางเดนิหายใจ	รวมทัง้สนบัสนนุการเตรยีมความพร้อม

ของจงัหวดัและท้องถิน่ในการเตรยีมอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลและการให้บรกิารด้านสขุภาพอนามยั

  ๓.๕.๔ เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองค�าในพ้ืนที่รอยต่อ

๓ จังหวัด ได้แก่	 จงัหวดัพจิติร	 เพชรบรูณ์	 และพษิณโุลก	ประมาณ	๘,๔๔๙	 ราย	มกีารตรวจสุขภาพ

ประชาชนในพื้นท่ี	 พบว่ามีระดับแมงกานีสในเลือดสูงกว่าค่าอ้างอิง	 จ�านวน	 ๗๒	 ราย	 และพบว่า

มรีะดับสารหนใูนปัสสาวะสูงกว่าค่าอ้างองิ	จ�านวน	๓๘	ราย

  ๓.๕.๕ ดแูลสขุภาพประชาชนจากโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม 

ด้วยการจัดคลนิกิสขุภาพเกษตรกรในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	 จ�านวน	๒,๗๙๐	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	

๒๘.๔๘	 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท้ังหมด	๙,๗๙๕	 แห่ง	 มีการตรวจคัดกรองเกษตรกร

กลุ ่มเสี่ยงสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย	 จ�านวน	 ๑๐๔,๙๗๘	 ราย	 พบมีความเสี่ยง/

ไม่ปลอดภัย	 ๒๖,๗๙๙	 ราย	 ภาคอุตสาหกรรมมีการให้บริการเชิงรุกและบริการตรวจสุขภาพประจ�าปี

ผูใ้ช้แรงงานในภาคอตุสาหกรรม	ตรวจประเมินสถานประกอบการ/วสิาหกิจชมุชนทีม่รีะดบัคะแนนต้ังแต่

ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไป	จ�านวนทั้งหมด	๗๙	แห่ง

  ๓.๕.๖ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมภัยสุขภาพจากปัญหาขยะมูลฝอยทั่วไป

ในพ้ืนที่วิกฤตและพ้ืนท่ีเสี่ยง ๘ จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดสมุทรปราการ	 นครศรีธรรมราช	 กาญจนบุรี	

พระนครศรีอยธุยา	ขอนแก่น	บรุรีมัย์	กาฬสนิธุ	์และอบุลราชธาน	ีซึง่มกีลุม่เสีย่งโดยประมาณ	๒๐,๐๐๐	ราย

โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืภายในประเทศ	การส่ือสารเรือ่งความเส่ียง	การพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ	

การให้ความรู้แก่ประชาชน	เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	และเครอืข่าย	การจัดบรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรม

สิง่แวดล้อมทีจ่�าเป็นให้แก่กลุม่เป้าหมาย	เพือ่ให้ประชาชนกบัคนท�างานคดัแยกและรไีซเคลิขยะได้รบับรกิาร

สขุภาพอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม

	 	 	 ในเรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยทัว่ไป			ได้พฒันาและปรบัปรงุกฎหมายจ�านวน			๓			ฉบบั	

คอื	(๑)	กฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป	พ.ศ.	....	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (๒)	 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ในการจดัการส่ิงปฏกิลูหรอืมลูฝอย	พ.ศ.	....	และ	(๓)	กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอื

อนัตรายจากชมุชน	พ.ศ.	....	ฉบบัท่ี	๒	และ	๓	อยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาเพ่ือประกาศ

ให้มผีลใช้บงัคบั	 นอกจากนี	้ ได้พฒันาต้นแบบการจดัการมลูฝอยแบบครบวงจร	๑๒	 แห่ง	 และส่งเสรมิ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนระดับ

ครวัเรอืนได้พฒันาศนูย์สาธติการคัดแยกมลูฝอยในครวัเรอืนและชุมชนภายใต้โครงการบ้านสะอาด	อนามยัดี

ชีวสีมบรูณ์	จงัหวดัละ	๑	แห่ง	โดยอาศยัการมส่ีวนร่วมจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน

	 	 	 ในส่วนของการจดัการมูลฝอยตดิเชือ้	ได้ด�าเนนิการจดัท�าร่างประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาล

ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จัดท�าแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๓	

เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

และด�าเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน	 (GREEN	 and	 CLEAN	Hospital)	 โดยส่งเสริม

ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่งผลงานประกวดนวัตกรรม	 “สถานบริการสาธารณสุข

ลดโลกร้อน	 รกัษ์โลก”	 มสีถานบรกิารสาธารณสขุได้รบัรางวลั	 “การสร้างสรรค์นวตักรรมลดโลกร้อน”	

จ�านวน	 ๑๕	 แห่ง	 นอกจากนี้ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้

ด้านวิชาการการจัดการมูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อการพัฒนาระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	จ�านวน	 ๔	 รุ่น	 รวม	 ๙๗๐	 คน	 ขณะนี้

โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมาย	

จ�านวน	 ๔๖๑	 แห่ง	 จาก	 ๕๒๗	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๙.๒๕	 โดยโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ส่วนใหญ่อยู ่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือให้ถูกสุขลักษณะ	

ทั้งนี้	 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ	 ๒๓๙,๕๐๖	 กิโลกรัมต่อวัน	 สามารถก�าจัดได้จ�านวน	

๒๓๙,๒๒๕	 กิโลกรัมต่อวัน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๙.๘๘	 ส่วนวิธีการก�าจัดมูลฝอยโรงพยาบาลส่วนใหญ่

ใช้วธิกีารก�าจดัมลูฝอยโดยส่งไปก�าจดัภายนอกโรงพยาบาล	ทัง้การจ้างบริษทัเอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด�าเนินงาน	 ร้อยละ	 ๘๐.๔๖	 (จ้างบริษัทเอกชน	 ร้อยละ	 ๗๑.๙๒	 ส่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเพื่อด�าเนินการร้อยละ	 ๘.๕๔	 และด�าเนินการก�าจัดด้วยเตาเผาของโรงพยาบาลเอง	

ร้อยละ	๑๖.๕๑)

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอบัุตเิหตใุนการจราจร
	 รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�าไปสู่

การบาดเจบ็และเสยีชีวติ	ดงันี้

 ๔.๑ ด�าเนนิงานป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนน	ด�าเนนิงานภายใต้มาตรการหรอืกระบวนหลกั

ได้แก่ (๑) ก�าหนดมาตรการด้านการจดัการข้อมูล	โดยการจดัท�าฐานข้อมลู/สถานการณ์	และการสอบสวน

การบาดเจบ็	(๒) ก�าหนดมาตรการลดพฤตกิรรมเสีย่ง โดยการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์	และชีเ้ป้าปัจจยัเสีย่ง

ให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมจดัการ	และ	(๓) ก�าหนดมาตรการรกัษาพยาบาล เพือ่ให้ประชาชนมพีฤตกิรรม

สขุภาพทีเ่หมาะสมและลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิอุบตัเิหตทุางถนน	 ผลการด�าเนนิงาน	 ปี	๒๕๕๘	 ข้อมลู

ณ		เดอืนกรกฎาคม		๒๕๕๘		พบว่า	อตัราการตายจากอบุตัเิหตทุางถนน		๑๓.๙๘		ต่อแสนประชากร		โดยด�าเนนิงาน

ในส่วนต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสขุในการด�าเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บ

จากอบุตัเิหตทุางถนน	 (Mr.RTI)	 (นกัวชิาการจากส�านักงานป้องกนัควบคมุโรค	 ๑๒	 เขต	 และเขตบรกิาร

สขุภาพ)	จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงการป้องกนัอบุตัเิหตุทางถนนในพืน้ทีน่�าร่องกบัเครอืข่าย	ด�าเนนิงาน

ตามมาตรการด้านการจดัการข้อมลู	พฒันาระบบเฝ้าระวงัอบุตัเิหตทุางถนนระดบัจงัหวดั	 (พฒันาจดัการ

ข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูน�าร่องใน	๑๒	จงัหวัด)	ประชมุเชงิปฏิบตักิารสังเคราะห์ความรูจ้ากการใช้ข้อมลู
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สอบสวนการบาดเจบ็ร่วมกบัข้อมลูอืน่	 ๆ	 เพือ่พฒันามาตรการนโยบายการควบคุมป้องกนัการบาดเจบ็

จากการจราจรทางถนน	 ๔	 ภาค	 สรุปผลการถอดบทเรียนการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	๕	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดสิงห์บุรี	 นครพนม	 สงขลา	

ลพบุรี	 และนครราชสีมา	 และจังหวัดท่ีจ�านวนการเสียชีวิตไม่ลดลง	 คือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 รวมทั้ง

ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน	

 ๔.๒ คุม้ครองผูป้ฏบิตังิานในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ ได้ทดลองน�าร่องศกึษาการเกิดอบุตัเิหตุ

ของรถพยาบาลย้อนหลัง	 รวมทั้งจัดอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ให้กบับคุลากรสาธารณสขุและทมีงานสหสาขา	หลกัสตูรขบัรถพยาบาลปลอดภยัในระดบัจงัหวดั	มพีนกังาน

ขบัรถทีผ่่านการอบรม	๕๐๙	หน่วย	และชดุปฏิบตักิารฉุกเฉนิระดับสงู	๑,๔๖๙	คน

	 นอกจากน้ี ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต

จากอบุตัเิหตทุางถนน	 โดยรณรงค์ลดความเรว็ในการขบัขี	่ น�านวตักรรมและเทคโนโลยใีช้ในการควบคุม

และจ�ากดัความเรว็	สร้างจติส�านกึและวฒันธรรมในการขบัขี	่บงัคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	ประชาสัมพนัธ์

เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านส่ือต่าง	 ๆ	 รณรงค์ส่งเสริม

ความปลอดภัยทางถนนส�าหรับเด็กที่ใช้รถใช้ถนนและการใช้ระบบป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 รณรงค์

ส่งเสรมิการสวมหมวกนริภยัร้อยละ	๑๐๐	ส�าหรบัผูขั้บขีแ่ละผู้โดยสาร	 รวมทัง้ขอสนบัสนนุงบประมาณ

ในการจดัหาเครือ่งมอืในการบงัคบัใช้กฎหมายให้เพยีงพอต่อการปฏบัิตงิาน	 เพือ่สนบัสนนุการบงัคบัใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 เครื่องตรวจจับความเร็ว	 เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

และกล้องโทรทศัน์วงจรปิด	มรีายงานผูป่้วยจากอบุตัเิหตยุานยนต์เข้ารบับรกิารด้วยระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ

ระหว่างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗-๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 รวมยอดสะสมทั้งสิ้น	 ๒๘๙,๒๔๑	 ราย

แบ่งแยกตามระดับความรุนแรง	 เป็นผู้ป่วยวิกฤต	 ๒๘,๖๙๗	 ราย	 ผู้ป่วยเร่งด่วน	 ๒๒๓,๘๘๖	 ราย

ผูป่้วยไม่เร่งด่วน	๓๖,๔๔๓	ราย	และผูป่้วยท่ัวไป	๒๑๕	ราย

๕. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสขุภาพ
	 รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ	ดังนี้

 ๕.๑ ส่งเสรมิการให้ประชาชนมกีารเคลือ่นไหว ออกแรง และออกก�าลงักายโดยการใช้จกัรยาน

ในชวีติประจ�าวนั	โดยมชีมรมจกัรยานร่วมเป็นภาคเีครือข่ายในการจดักจิกรรมรณรงค์การออกก�าลงักาย

ด้วยการป่ันจกัรยาน	๑๙๙	ชมรม	นอกจากนี	้ด�าเนนิโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจป่ันสองล้อ	สู่สุขภาพดี 

เฉลมิพระเกยีรต	ิ๖๐	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

เมื่อวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน	 ๔๗,๓๐๓	 คน 

ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน	 ๓๘,๐๕๔	 คน	 และจัดท�าร่างแนวทางด�าเนินการ 

และเกณฑ์เมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ	 และประสานงานกับส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดละ	๑	แห่ง	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๕.๒ ส่งเสรมิและพฒันาเส้นทางจกัรยานทัว่ประเทศ	จดัท�าเส้นทางจกัรยาน	๓	รปูแบบพืน้ที่	

รวมท้ังสิ้น	 ๘๐	 แห่ง	 คือ	 (๑)	 ในพื้นที่เขตเมืองหรือชุมชน	 ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตของเด็ก	

เยาวชน	 และประชาชน	 จ�านวน	 ๓๐	 แห่ง	 (๒)	 ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว	 ส่งเสริมการใช้จักรยาน

เพ่ือการออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ	 จ�านวน	 ๓๕	 แห่ง	 และ	 (๓)	 ในพื้นที่ไหล่ถนน	 ส่งเสริม

การใช้จักรยานเพื่อการฝึกซ้อม	 แข่งขันท�ากิจกรรมและเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ	 จ�านวน	 ๑๕	 แห่ง	

นอกจากนี้	 มีความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เส้นทางจักรยาน	 (Bike	 Lane)	 โดยภาพรวมในขณะนี้

งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรและอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	 เช่น	 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

Airport	Rail	Link	มกักะสนั	กรุงเทพมหานคร	และในส่วนของภูมภิาค	เริม่ต้นที	่๙	จงัหวดั

 ๕.๓ จดัการแข่งขนักีฬาชาวไทยภูเขา ครัง้ที ่๒๗	“แม่ฮ่องสอนเกมส์”	เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชน

ชาวไทยภเูขามคีณุภาพชวีติทีด่โีดยการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	อนัจะเป็นการลดปัญหาและความเสีย่ง

ในเรือ่งของยาเสพตดิไปด้วย	โดยได้รบัความสนใจจากชาวไทยภเูขาใน	๒๐	จงัหวดั	ส่งนกักฬีาและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า	๒,๐๐๐	คน

 ๕.๔ จัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “Challenge Day” โดยจะเป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้ทุกปี

เพือ่รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทกุเพศ	 ทกุวยั	 ทกุสภาพร่างกาย	 ทกุอาชพี	 ตืน่ตวัในการเล่นกฬีา

และออกก�าลังกายเพือ่สขุภาพ	 โดยถอืเอาวนั	 “Challenge	Day”	 ออกก�าลังกายพร้อมกนัทัว่ประเทศ

ซ่ึงในส่วนกลางจัดข้ึนท่ีสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน	 และท่ีส�านักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	

กรงุเทพมหานคร	ส่วนภมิูภาคจดัท่ีส�านกังานการท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวัดทัง้	๗๖	จงัหวัด

 ๕.๕ ให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มีผู ้ใช้บริการ	 จ�านวน	 ๒๕๗,๒๗๙	 คน

และการให้บรกิารอาคารสถานที	่ สนามกฬีา	 และอปุกรณ์กฬีา	มผู้ีใช้บรกิาร	 จ�านวน	๑,๗๕๙,๕๐๒	คน

ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูด้้านกฬีาและนนัทนาการในเดก็อนบุาลและเดก็ประถมศกึษาหลงัเลกิเรยีน 

เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสนับสนุนให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้ท�ากิจกรรมหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์

กบัเด็กนกัเรียน	โดยจดัประชมุเชิงปฏบิตักิารอบรมบุคลากรจากโรงเรยีนต้นแบบ	๗	แห่ง	ด�าเนินโครงการ

ความร่วมมอืกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้บรกิารด้านพลศกึษา	 กฬีา	 และนนัทนาการ

ส�าหรบัการพัฒนาคณุภาพชีวติในชุมชน	และด�าเนนิโครงการฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	และเผยแพร่	การละเล่นพืน้บ้าน

และกฬีาไทย	เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู	้ฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์	สบืสาน	พฒันา	และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม	การละเล่น

พืน้บ้านและกฬีาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าชาตแิละประจ�าท้องถิน่ให้คงอยูคู่่สงัคมไทย	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
	 รฐับาลได้ก�าหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่	

ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ ้มบุญและการปลูกถ่ายอวัยวะ

และสเตม็เซลล์	ดงันี้

 ๖.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ด�าเนนิการ	ดงันี้

	 	 ๖.๑.๑	 ขบัเคลือ่นร่างพระราชบัญญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	....	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีมีตเิมือ่วนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๘	

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 	 ๖.๑.๒	 จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกิด

ที่มีคุณภาพ	 โดยให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้การเกิด

ทุกรายเป็นที่ปรารถนา	 ปลอดภัย	 และมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามบีทบาทในการด�าเนนิงาน	 รวมทัง้ขยายการด�าเนนิงานไปยงัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในระดบัต่าง	ๆ	

	 	 ๖.๑.๓	 พฒันาทกัษะการสือ่สารเรือ่งเพศระหว่างวยัรุน่กบัครอบครวั	

โดยจัดท�าหลักสูตร	 จัดท�าคู่มือ	 การทดลองจัดอบรมวัยรุ่นให้วัยรุ่นมีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ

กบัพ่อแม่หรือผูป้กครองได้	 และประกวดการเรยีนการสอนเรือ่งเพศศกึษา	 เพือ่ส่งเสรมิให้ครแูละอาจารย์

น�าทักษะและความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ของนักเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 และสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมากขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	

โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเพศศึกษา	 ได้ส่งผลงานและแนวทางการด�าเนินงานของกิจกรรมการเรียน

การสอนในสถานศกึษาเข้าประกวด	กลุม่เป้าหมาย	คอืโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาและโรงเรียนขยายโอกาส

ทัว่ประเทศ

	 	 ๖.๑.๔	 พัฒนาศกัยภาพบคุลากร	ได้ด�าเนนิการดังนี้

	 	 	 (๑)	 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้	 เรื่อง	 เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวส�าหรับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู ้

ที่ทันสมัย	 เกี่ยวกับวิธีคุมก�าเนิดชนิดต่าง	ๆ	 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ซึ่งการให้ค�าปรึกษาที่ดี	

รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู ้	 เรื่อง	 เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์	

จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	

เช่น	กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น	ๆ	เพื่อเตรียมพร้อมในการมีบุตรในเวลาที่เหมาะสม	

	 	 	 (๒)	 ด�าเนนิงานโครงการ	“Be	sure	:	ปรึกษาได้	มัน่ใจชวัร์”	เพือ่ให้ผูป้ฎบัิตหิน้าที่

ในร้านขายยา	มคีวามรูท้ีท่นัสมยัเกีย่วกบัวธิกีารคุมก�าเนดิและสามารถให้ค�าปรกึษาแก่วยัรุน่และประชาชน

เกีย่วกบัการคุมก�าเนดิชนดิต่าง	ๆ 	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	และเพ่ือขยายการเข้าถงึแหล่งความรู้และ

การให้การปรึกษาในเรือ่งวธิกีารคมุก�าเนดิได้มากขึน้	โดยมกีจิกรรมจดัอบรมเร่ืองการวางแผนครอบครวัและ

การคุมก�าเนดิแก่ร้านขายยาตามเป้าหมายและจัดท�าคูม่อืการให้การปรกึษาด้านการวางแผนครอบครวั
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๓)	 อบรมให้บรกิารใส่ห่วงอนามยัและฝังยาคุมก�าเนดิส�าหรบัพยาบาลเพือ่พฒันา

ศักยภาพพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขให้สามารถใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมก�าเนิดได้

และเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถให้บริการคุมก�าเนิดที่หลากหลายแก่บุคคลที่อยู ่ใน

วยัเจริญพนัธุ	์(อาย	ุ๑๔-๔๙	ปี)	

	 	 ๖.๑.๕	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการยุติการต้ังครรภ์ด้วยยาในระบบบริการ

สขุภาพ	 เพือ่ให้สตรไีด้เข้าถงึบริการและใช้ยาตามข้อบ่งใช้ทีไ่ด้รบัการอนมุตัขิึน้ทะเบยีนได้อย่างมคีณุภาพ

และปลอดภยั	 โดยมกีารประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงการขยายการศกึษาการให้บรกิารมฟิิพรสิโตนและ

ไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียว	 เพื่อยุติการต้ังครรภ์ในระบบบริการสุขภาพไทย	 กับหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน	 การจัดอบรมยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ

สังกัดกรุงเทพมหานคร	 และการผลักดันให้ยาเมดาบอลเข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 เพื่อให้บริการ

ในระบบบรกิารสุขภาพของหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

 ๖.๒ จัดท�าร่างพระราชบัญญัติเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... [ชือ่เดมิ	 ร่างพระราชบญัญัติ

ว่าด้วยสเต็มเซลล์	 (เซลล์ต้นก�าเนิด)	 พ.ศ.	 ....]	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรี

 ๖.๓ ประกาศใช้พระราชบัญญตัคิุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ์

ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	 ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัท่ี	 ๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘

มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด	๙๐	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป

๗. การพัฒนาขีดความสามารถในการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
	 รฐับาลได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุเพือ่ให้มกีารพฒันาขดีความสามารถในการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์	โดยด�าเนนิการดังนี้

 ๗.๑ ด�าเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ (Designated receiving area: DRA) 

ในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา 

ก�าหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลจดัต้ังห้องปฏบิตักิารเฉพาะ	รวมทัง้สิน้	

๓๒	 แห่ง	 โดยมีโรงพยาบาลที่จัดตั้งแล้วเสร็จ	 ๒๒	 แห่ง	 เพื่อตรวจ

วนิจิฉยัแยกโรคทีมี่อาการคล้ายโรคตดิเชือ้ไวรสัอีโบลา	อาท	ิมาลาเรยี

และไข้เลือดออกเดงกี	 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย	 (rapid	 test)	 ได้	

และตรวจทางโลหิตวิทยา	 เคมีคลินิก	 เพื่อพยากรณ์การด�าเนิน

ของโรค	 นอกจากนี้	 จัดท�าคู่มือและรายการห้องปฏิบัติการเฉพาะ

และคู่มอืส�าหรบัห้องปฏบัิตกิารเครอืข่าย	รวมท้ังด�าเนนิการตรวจเยีย่ม

และนิเทศงานทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ	

โดยมีการให้ความรู ้ในเรื่องต ่าง	 ๆ	 และตรวจสอบมาตรฐาน 

ความปลอดภัย		
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๗.๒ พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package) ได้ด�าเนนิงานพัฒนาชดุสทิธิประโยชน์

บนฐานข้อมลูโดยค�านงึถึงประโยชน์และความคุม้ค่าในภาพรวม	ทัง้นี	้ได้มคีวามร่วมมือกบัหลายหน่วยงาน

ด้านการศกึษาวจัิยด�าเนนิการในประเดน็ส�าคญั	 เช่น	 การศกึษาภาระโรค	 การศกึษาต้นทุนบรกิาร	 และ

การพัฒนาสทิธปิระโยชน์ในด้านต่าง	ๆ

 ๗.๓ ด�าเนินโครงการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล โดยเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางด้านพันธุศาสตร์ระบาดวิทยาส�าหรับปัญหาในการใช้ยาที่เป็นปัญหาส�าคัญในประเทศไทย

ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ให้แน่ชัดถึงตัวก�าหนดทางพันธุกรรม	 (Genetic	 determinant)	 ของกลไก

การตอบสนองต่อยาในภาวะดังกล่าว	 และเป็นกลยุทธ์ในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

(Personalized	medicine)	 เมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้ข้อมูลลักษณะพันธุกรรมเส่ียงในการเกิดโรค

ทีม่คีวามส�าคญัในประเทศไทยและสามารถผลติชดุทดสอบเพือ่ใช้ในการตรวจหาลกัษณะพนัธกุรรมในยนี

ดงักล่าวทีม่คีวามส�าคญัทางคลนิกิในประเทศไทย

 ๗.๔ พัฒนาต�ารับยาการแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 เพือ่บรรเทา

ปัญหาการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติจากโรคมะเรง็	 หลงัพบว่ามะเรง็เป็นสาเหตกุารเสยีชวีติอนัดับ	๑	ของโลก

ได้ศกึษาวิจยัต�าราการแพทย์แผนไทยทีม่กีารใช้สมนุไพร	จ�านวน	๓	ต�ารบั	 ได้แก่	 (๑) ต�ารบัยาเบญจอ�ามฤตย์

ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยแล้วและอยู่ระหว่างติดตามผลการรักษาด้วยยาเบญจอ�ามฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

ที่มารับบริการในโรงพยาบาล	 (๒) ต�ารับยา N040 อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย	 คาดว่าจะเสร็จส้ิน

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	และ	 (๓) ต�ารบัยาฝีมะเรง็ทรวง	 อยูร่ะหว่างการศกึษาวจิยั	 คาดว่าจะ 

เสรจ็สิน้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	

 ๗.๕ วิจัยเพื่องานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้จดัท�าโครงการวจิยัพฤตกิรรมการบรโิภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อภาวะสขุภาพ	 การลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลของบคุคล

และการประหยดังบประมาณการรกัษาพยาบาลจากภาครฐั	โครงการวจิยัการประเมนิผลสมัฤทธิก์ารพฒันา

ศกัยภาพผูบ้รโิภค	 โครงการวจิยัปัจจยัทีม่ผีลต่อการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของผู้บรโิภคในปัจจบุนั



นโยบายข้อ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

“...ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม...ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาเท่ียวในประเทศไทย…พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม...

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง...

วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง...”
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ความไม่สงบทางการเมืองทีด่�าเนนิมานานกว่า	๖	เดอืนจนถงึกลางปีนี	้มผีลให้เศรษฐกจิชะลอตวั 

ลงอย่างมาก	 แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด�าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว 

แต่กย็งัไม่อาจขยายตวัเตม็ตามศกัยภาพ	นอกจากนัน้	ระบบเศรษฐกิจของไทยยงัมจีดุอ่อนทีจ่ะต้องแก้ไข 

ปรบัปรงุหลายเรือ่ง	 เพือ่ทีจ่ะสร้างพืน้ฐานเศรษฐกจิให้สามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง	

ตัง้แต่การจดัเกบ็ภาษซีึง่ยงัไม่เพยีงพอต่อการบรหิารและพฒันาประเทศอย่างเตม็ศักยภาพ	ปัญหาหนี้

ภาครัฐ	 การใช้พลังงานอย่างฟุม่เฟือย	ตลอดจนปัญหาการใช้น�า้ในภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม 

ซึง่ขาดแคลนเป็นประจ�าในฤดแูล้ง	ในขณะทีมี่น�า้ท่วมบ่อยครัง้ในฤดฝูน	ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการเจรญิเตบิโต 

ของเศรษฐกจิ	รฐับาลจะด�าเนนินโยบายเศรษฐกิจเป็น	๓	ระยะ	คอื	ระยะเร่งด่วนทีต้่องด�าเนนิการทนัที 

ระยะต่อไปทีต้่องแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทีค้่างคาอยู	่และระยะยาวทีต้่องวางรากฐานเพือ่ความเจรญิเตบิโต

อย่างต่อเนือ่ง	ดงันี้

	 ๖.๑	 ในระยะเร่งด่วน	เร่งจ่ายงบลงทนุของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีย่งัค้างอยูก่่อนทีจ่ะ 

พ้นก�าหนดภายในสิน้ปีนี	้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ได้จดัท�าไว้	โดยตดิตามให้มกีารเบกิจ่ายอย่างคล่องตวัตัง้แต่ระดบักระทรวงจนถึงระดบัท้องถิน่	รวมทัง้

จะดแูลไม่ให้มีการใช้จ่ายทีส่ญูเปล่า	เพือ่ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค

	 ๖.๒	 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ได้จดัท�าไว้	โดยน�าหลกัการส�าคญัของการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ทีใ่ห้ความส�าคญัในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด�าเนนิงาน	รวมทัง้น�าแหล่งเงนิอืน่ 

มาประกอบการพจิารณาด้วย	เพือ่ขับเคลือ่นนโยบายให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม	ประหยดั	ไม่ซ�า้ซ้อน	

และมีประสิทธิภาพ	ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ 

เกินความจ�าเป็น	 และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส	 เป็นธรรม 

และไม่เลอืกปฏบิติั	 ควบคูไ่ปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณตัง้แต่ระดบักระทรวง 

จนถงึระดบัท้องถิน่	 เพือ่ช่วยสร้างงานและกระตุน้การบรโิภค	 โดยจะจดัให้มรีะบบและกลไกในการตดิตาม 

ตรวจสอบไม่ให้มกีารใช้จ่ายทีส่ญูเปล่า

นโยบายข้อ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๓	 กระตุน้การลงทนุด้วยการเร่งพจิารณาโครงการลงทนุทีม่ปีระสิทธภิาพ	 ซ่ึงนกัลงทนุ 

ยืน่ขออนมุตัส่ิงเสรมิการลงทนุไว้แล้วให้เสรจ็สิน้โดยเรว็	 และน�าโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน

ประเภททีม่ผีลตอบแทนด	ีเช่น	โครงการขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร	มาจดัท�าเป็นโครงการลงทนุ

ร่วมกบัเอกชน	 ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทนุทีด่ทีัง้ในวงการก่อสร้าง	 วงการอสงัหารมิทรพัย์	

และตลาดการเงิน

	 ๖.๔	 ดแูลเกษตรกรให้มรีายได้ทีเ่หมาะสมด้วยวธิกีารต่าง	 ๆ	 เช่น	 การลดต้นทุนการผลติ 

การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง	 การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย	 ตลอดจนถึง 

การใช้กลไกตลาดดแูลราคาสนิค้าเกษตรประเภททีร่าคาต�า่ผดิปกตใิห้สูงขึน้ตามสมควร

	 ๖.๕	 ลดอปุสรรคในการส่งออกเพือ่ให้เกดิความคล่องตวั	เช่น	ปรบัปรงุวธิกีารตรวจรับรอง

มาตรฐานสนิค้าและมาตรฐานการผลติระดบัไร่นา	เป็นต้น	ให้สะดวกรวดเรว็ขึน้	ตลอดจนลดขัน้ตอน

ของกระบวนการด้านธรุการและเอกสารอ่ืน	ๆ 	ทีจ่ะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเรว็ขึน้	พร้อมทัง้แสวงหา

ตลาดท่ีมศีกัยภาพเพือ่ขยายฐานการส่งออกซึง่ครอบคลุมถงึการค้าชายแดนท่ีมคีวามส�าคญัมากขึน้	

	 ๖.๖	 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย	 โดยพิจารณามาตรการ 

ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอยัการศกึในบางพืน้ทีท่ีม่ต่ีอการท่องเทีย่วในโอกาสแรกทีจ่ะท�าได้	

และสร้างสิง่จงูใจและสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่กือ้กลูต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ว	ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้	 เช่น	 กลุ่มธรรมชาต	ิ

ประวัตศิาสตร์	ศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และสขุภาพ	เช่น	น�า้พรุ้อนธรรมชาต	ิทัง้จะให้เชือ่มโยง 

กับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน	 รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็น 

แหล่งท่องเทีย่วเดมิและแหล่งท่องเทีย่วใหม่	โดยเน้นการให้ความรูแ้ละเพิม่มาตรฐานความปลอดภยัในชวีติ 

และทรพัย์สนิ	การควบคมุสนิค้าและบรกิารให้มคีณุภาพ	ราคาเป็นธรรม	ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก 

ในด้านต่าง	ๆ	แก่นกัท่องเทีย่ว	

	 ๖.๗	 ในระยะต่อไป	ประสานนโยบายการเงนิและการคลังให้สอดคล้องกนัเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุ

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจพร้อมกับการรกัษาเสถยีรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

	 ๖.๘	 แก้ปัญหาน�า้ท่วมในฤดฝูนทัง้ทีท่่วมเป็นบรเิวณกว้างและท่วมเฉพาะพืน้ที	่และปัญหา 

ขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล	 ซึ่งน�าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร 

โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน�้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้าท่วมในปี	 ๒๕๕๔ 

และหาวธิทีีจ่ะแก้ปัญหาน�า้ท่วมเฉพาะพืน้ทีใ่ห้ลดลงโดยเรว็	 ไม่กระทบต่อพชืผล	 ส่วนภาวะภยัแล้ง 

จนเกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรน้ัน	 รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการจัดสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็ก 

ให้กระจายครอบคลมุทัว่พ้ืนทีเ่พาะปลกูให้มากทีส่ดุ	ซึง่จะสามารถท�าได้ในเวลาประมาณ	๑	ปี

	 ๖.๙	 ปฏรูิปโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิประเภทต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับต้นทนุ	และให้มภีาระ

ภาษทีีเ่หมาะสมระหว่างน�า้มนัต่างชนดิและผูใ้ช้ต่างประเภท	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน 

ของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย	 รวมถึงด�าเนินการให้มีการส�ารวจ 

และผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก	และด�าเนินการให้มีการสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน	ทัง้จากการใช้ฟอสซลิเป็นเช้ือเพลิงและจากพลังงาน

ทดแทนทกุชนดิ	ด้วยวิธกีารทีเ่ปิดเผย	โปร่งใส	เป็นธรรม	และเป็นมติรต่อสภาวะแวดล้อม	พร้อมกบั

ร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพฒันาพลงังาน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๑๐	 ปรบัปรงุวธิกีารจดัเก็บภาษีให้จัดเกบ็ได้อย่างครบถ้วน	โดยปรบัปรงุโครงสร้างภาษี

ให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน	 ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 แต่ปรับปรุงโครงสร้าง

อัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่	 ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน 

เช่น	 ภาษีมรดก	 ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	 โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด	

รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย	และยกเลิกการยกเว้น

ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

	 ๖.๑๑	 บริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา	 ซึ่งมีจ�านวนสูงมากกว่า	

๗๐๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 และเป็นภาระงบประมาณใน	๕	 ปีข้างหน้า	 อันจะท�าให้เหลืองบประมาณ

เพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง	 โดยประมวลหน้ีเหล่านี้ให้ครบถ้วน	 หาแหล่งเงินระยะยาว 

มาสะสางหนีท้ัง้หมด	และยดืระยะเวลาช�าระคนืให้นานทีส่ดุเพือ่ลดภาระของงบประมาณในอนาคต

	 ๖.๑๒	 ในระยะยาว	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม	 ด้านคมนาคมทางบก 

โดยเร่ิมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพมหานคร 

กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท�าต่อได้ทันที	 ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยาน 

สวุรรณภูม	ิระยะที	่๒	ท่าอากาศยานดอนเมอืง	และท่าอากาศยานสากลในภูมภิาค	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

ท่าอากาศยานในภูมิภาค	เพือ่ให้สามารถรองรบัปรมิาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

ตลอดจนสนบัสนนุให้เกดิการพฒันานคิมอตุสาหกรรมการบนิของประเทศ	การซ่อมบ�ารงุอากาศยาน 

และการพัฒนาขดีความสามารถในการให้บรกิารขนส่งทางอากาศให้มคุีณภาพได้มาตรฐานในระดบัสากล 

รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง	

เช่น	 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 เป็นต้น	 และด้านการคมนาคมทางน�้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้า 

ทางล�าน�้าและชายฝั่งทะเล	 เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนา 

ท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน	ตลอดจนผลักดัน 

ให้ท่าเรือในล�าน�า้เจ้าพระยาและป่าสกัมกีารใช้ประโยชน์ในการขนส่งสนิค้าภายในประเทศและเชือ่มโยง 

กับท่าเรือแหลมฉบัง	รวมทั้งการขุดลอกร่องน�้าลึก

	 ๖.๑๓	 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ 

ของหน่วยงานระดับนโยบาย	หน่วยงานก�ากับดูแล	และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน	และจัดตั้งหน่วยงาน

ก�ากับดูแลระบบราง	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย	 โครงสร้าง

อัตราค่าบริการที่เป็นธรรม	การลงทุน	การบ�ารุงรักษา	และการบริหารจัดการ	ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 

การพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ	 รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ	 รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๑๔	 พฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการของรฐัวสิาหกจิให้มปีระสทิธภิาพ	 โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	 โดยจัดท�ายทุธศาสตร์การพฒันารฐัวสิาหกจิทีช่ดัเจน	พร้อมทัง้ก�าหนดเป้าหมาย 

และมาตรการทีจ่ะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟกิูจการของรฐัวสิาหกจิทีม่ปัีญหาด้านการเงนิและการด�าเนนิงาน 

ให้เกิดผลในทางปฏบิตั	ิตลอดจนพิจารณาความจ�าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐ 

ในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง	 เพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

ทีเ่ป็นธรรม	 ค�านงึถงึผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม	 คุม้ครองผู้ใช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ 

ทัง้ในส่วนทีร่ฐับาลและรฐัวสิาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมปีระสิทธภิาพเพือ่ลดภาระทางการคลัง

	 ๖.๑๕	 ในด้านเกษตรกรรม	ด�าเนนิการใน	๒	เรือ่งใหญ่	คือ	การปรบัโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด 

และการสนบัสนนุให้สหกรณ์ของกลุม่เกษตรกรทีผ่ลติสนิค้าเกษตรเพิม่บทบาทในฐานะผูซ้ือ้พชืผล

จนถงึการแปรรปูและการส่งออกได้	 แล้วแต่กรณ	ี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผูค้้าขายสนิค้าเกษตรรายใหญ่ 

อกีรายหนึง่	ซ่ึงจะช่วยคานอ�านาจของกลุม่พ่อค้าเอกชนทีม่อียูใ่นปัจจบุนัให้มคีวามสมดลุมากข้ึน	

	 ๖.๑๖	 ในด้านอตุสาหกรรม	ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพพืน้ฐาน 

ของประเทศ	 เช่น	 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 

โดยการพฒันาวตัถดุบิและกระบวนการผลิตให้มคุีณภาพ	 ได้มาตรฐาน	และเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	

ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู	้ ความคดิสร้างสรรค์ 

และภมูปัิญญา	 ส่งเสรมิการวจิยัเกษตรแปรรูป	 เพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตร	 และแก้ไขปัญหาทีส่�าคญั

ของประเทศ	เป็นต้น	ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู	ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีใ่ช้การออกแบบ

และสร้างสรรค์	 และส่งเสรมิอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเทคโนโลยขีัน้สงูเพือ่ปรบักระบวนการผลติ 

สูร่ะบบอตัโนมตัแิละกึง่อตัโนมตัิ

	 ๖.๑๗	 เพิม่ขดีความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแขง็ 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการผลติ	 ในการพฒันาผลติภณัฑ์และพฒันาการบรหิารจดัการภายในองค์กร	ปรบัโครงสร้าง 

กลไกการสนับสนนุและการขบัเคลือ่นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมเีอกภาพ 

ทีช่ดัเจนทัง้ในด้านการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและบรกิารทางการเงนิและการลงทนุส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	การพฒันาผลติภัณฑ์และบริการ	การตลาดและโอกาสในการลงทนุในต่างประเทศ

	 ๖.๑๘	 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน 

ได้อย่างจรงิจงั	ซึง่จะท�าให้ทกุภาคเศรษฐกจิก้าวหน้าไปได้ทนัโลกและสามารถแข่งขนัในโลกสมยัใหม่ได้ 

ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง	 ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	 ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์	อปุกรณ์สือ่สารดิจทิลั	อปุกรณ์โทรคมนาคมดจิทิลั	และการใช้ดจิทัิลรองรบัการให้บรกิาร

ของภาคธรุกจิการเงนิและธรุกจิบรกิารอืน่	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	 ภาคส่ือสารและบนัเทงิ	 ตลอดจน 

การใช้ดจิทิลัรองรบัการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ปรบัปรงุบทบาท

และภารกจิของหน่วยงานทีร่บัผิดชอบโดยตรงให้ดแูลและผลักดนังานส�าคัญของประเทศชาตใินเรือ่งนี	้

และจะจดัให้มคีณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขับเคลือ่นเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑. การเร่งรดัเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ๑.๑ เร่งใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ

รายการ

ปี ๒๕๕๘

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย
ร้อยละ
เบิกจ่าย

ต่องบประมาณ

ร้อยละ
เบิกจ่าย

ต่อจัดสรร
เป้าหมาย*

รายจ่ายประจ�า	

(Current Expenditure) ๒,๑๒๕,๕๒๔.๒๔ ๒,๑๘๐,๒๖๘.๗๒ ๒,๐๘๒,๕๗๒.๕๙ ๙๗.๙๘ ๙๕.๕๒ ๙๘.๐๐

รายจ่ายลงทุน

(Capital Expenditure) ๔๔๙,๔๗๕.๗๖	 ๓๙๔,๗๒๗.๕๖ ๒๙๕,๕๔๒.๒๘ ๖๕.๗๕ ๗๔.๘๗ ๘๗.๐๐

รวม ๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๗๔,๙๙๖.๒๘ ๒,๓๗๘,๑๑๔.๘๗ ๙๒.๓๕ ๙๒.๓๕ ๙๖.๐๐

หน่วย :  ล้านบาท

ทีม่า	:	ระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิส์	(GFMIS)	ณ	สิน้เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	

รวบรวม	:	กรมบญัชกีลาง	ส�านกับรหิารการรบั-จ่ายเงนิภาครฐั	และส�านกังบประมาณ

หมายเหต	ุ:	*	เป็นเป้าหมายตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	

	 	 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS) 

ณ	 เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	 ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานของรัฐ	สามารถเบกิจ่ายงบประมาณ 

รวม	๒.๓๗๘๑	 ล้านล้านบาท	 คดิเป็นอตัราเบกิจ่ายร้อยละ	๙๒.๓๕	 ของงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร 

โดยงบประมาณรายจ่ายประจ�าเบกิจ่ายได้	๒.๐๘๒๖	ล้านล้านบาท	คิดเป็นอตัราการเบกิจ่ายร้อยละ	๙๕.๕๒ 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าทีไ่ด้รบัการจดัสรร	และงบประมาณรายจ่ายลงทนุเบกิจ่ายได้	๐.๒๙๕๕	ล้านล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ	๗๔.๘๗	ของงบประมาณรายจ่ายลงทนุทีไ่ด้รบัการจัดสรร

	 	 หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ปรากฏว่าเป้าหมายการเบกิจ่าย	ณ	เดอืนกนัยายน	

๒๕๕๘	ในภาพรวมก�าหนดไว้ร้อยละ	๙๖.๐๐	มผีลการเบกิจ่ายจรงิร้อยละ	๙๒.๓๕	ต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนด 

ร้อยละ	๓.๖๕	โดยรายจ่ายประจ�ามกีารเบิกจ่ายใกล้เคียงเป้าหมายทีก่�าหนด	แต่ในรายจ่ายลงทนุได้มกีารเบกิจ่าย 

ต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนดถงึร้อยละ	๑๒.๑๓	รฐับาลจงึได้ก�าหนดให้ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกิจ	หน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ	 เร่งด�าเนนิงานเพือ่ให้มผีลการปฏบิตังิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

โดยมีการก�าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพิม่เตมิ	 เพือ่ให้ส่วนราชการ	 รฐัวสิาหกจิ	 หน่วยงานอืน่ของรฐั	 จ�านวน	๒๐๘	หน่วยงาน 

ทีม่รีายจ่ายลงทนุเกนิ	๕๐	 ล้านบาท	 โดยก�าหนดแนวทางปฏบิตัใิห้เป็นรปูธรรม	 เช่น	 เร่งรดักระบวนการ 

จดัซือ้จดัจ้าง	กระจายอ�านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที	่เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายเบกิจ่ายรายจ่ายลงทุนทีก่�าหนดไว้

ร้อยละ	๘๗	รวมถงึคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบแนวทางการด�าเนนิการโอน 

และปฏทินิการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่าย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	วงเงนิ	๗,๙๑๗.๐๗๗๗	ล้านบาท	โดยพระราชบญัญตัิ

โอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้ประกาศใช้บงัคับแล้วเม่ือวนัที	่๒๕	กนัยายน	๒๕๕๘

 ๑.๒ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การลงทนุของรัฐวสิาหกจิประจ�าปี 

๒๕๕๕-๒๕๕๗	ประกอบด้วยแผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ	 ดงันี	้ (๑)	 กรอบงบลงทุน 

อนมุตัขิองรฐัวิสาหกจิประจ�าปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๔๖	แห่ง	เท่ากบัจ�านวน	๓๗๑,๘๔๒	ล้านบาท	โดยสามารถ 

เบกิจ่ายงบลงทนุสะสม	ณ	เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๕	เท่ากบัจ�านวน	๒๙๓,๔๕๑	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๘.๙ 

ของงบลงทุนอนุมัติประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 (๒)	 กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ�าปี	 ๒๕๕๖ 

จ�านวน	๔๖	แห่ง	เท่ากับจ�านวน	๓๐๑,๕๗๓	ล้านบาท	โดยสามารถเบกิจ่ายงบลงทนุสะสม	ณ	เดอืนธนัวาคม 

๒๕๕๖	เท่ากับจ�านวน	๒๒๖,๖๘๓	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๒	ของงบลงทุนอนุมัติประจ�าปี	๒๕๕๖	 

(๓)	กรอบงบลงทนุอนมัุตขิองรฐัวสิาหกจิประจ�าปี	๒๕๕๗	จ�านวน	๔๖	แห่ง	เท่ากบัจ�านวน	๓๐๗,๐๘๕	ล้านบาท 

โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม	ณ	 เดือนธันวาคม	 ๒๕๕๗	 เท่ากับจ�านวน	 ๒๒๒,๘๕๒	 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ	๗๒.๖	ของงบลงทนุอนมุตัปิระจ�าปี	๒๕๕๗	และ	(๔)	กรอบงบลงทนุอนมุตัขิองรฐัวสิาหกิจ 

ประจ�าปี	๒๕๕๘	จ�านวน	๔๖	แห่ง	เท่ากบัจ�านวน	๒๘๑,๓๑๐	ล้านบาท	โดยสามารถเบกิจ่ายงบลงทนุสะสม 

ณ	เดอืนกันยายน	๒๕๕๘	เท่ากบัจ�านวน	๑๗๔,๐๘๗	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๘๘	ของงบลงทนุอนมุตัิ 

ประจ�าปี	๒๕๕๘

ตารางการลงทุนของรฐัวสิาหกิจประจ�าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ประจ�าปี งบลงทุน การเบิกจ่าย ร้อยละ

๒๕๕๕ ๓๗๑,๘๔๒ ๒๙๓,๔๕๑ ๗๘.๙

๒๕๕๖ ๓๐๑,๕๗๓ ๒๒๖,๖๘๓ ๗๕.๒

๒๕๕๗ ๓๐๗,๐๘๕ ๒๒๒,๘๕๒ ๗๒.๖

๒๕๕๘ ๒๘๑,๓๑๐ ๑๗๔,๐๘๗	 ๖๑.๘๘

หน่วย :  ล้านบาท

หมายเหต	ุ:	ปี	๒๕๕๘	ข้อมลู	ณ	เดอืนกันยายน	๒๕๕๘
ท่ีมา	:	กระทรวงการคลัง	โดยส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ	

๒. การให้ความส�าคญัในการบูรณาการงบประมาณ

 ๒.๑ จดัท�ารายงานแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี ๒๕๕๘	 ให้ทกุส่วนราชการจดัท�าแผนปฏิบัติการ 

ก�าหนดผลสมัฤทธิแ์ละระยะเวลาของแต่ละกจิกรรม	 และให้ทกุส่วนราชการเร่งรดัการเบิกจ่ายให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้	 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับราคากลางและการประมาณราคา 

การก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัให้มากทีสุ่ดเพือ่ลดปัญหาการต้องขออนมุตัิ

ปรบัวงเงนิงบประมาณในอนาคต
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๒ จัดท�างบประมาณตามมิติยุทธศาสตร์ มิติบูรณาการ และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 

การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นการจดัสรรงบประมาณทีใ่ห้ความส�าคัญ 

ในการบรูณาการงบประมาณ	จากวงเงนิงบประมาณท้ังสิน้จ�านวน	๒,๕๗๕,๐๐๐	ล้านบาท	ได้มกีารจดัสรร

งบประมาณจ�าแนกตามยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณทัง้ส้ิน	๘	ยทุธศาสตร์	ไม่รวมรายการค่าด�าเนนิการ 

ภาครัฐ	เป็นวงเงินทัง้สิน้	๑,๘๓๖,๗๒๕.๗๐๔๑	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๑	ของวงเงนิงบประมาณท้ังสิน้ 

และมผีลการเบกิจ่าย	ณ	 วนัที	่ ๑๑	กนัยายน	๒๕๕๘	 เป็นวงเงนิทัง้ส้ิน	๑,๖๔๒,๖๗๑.๒๗๖๕	 ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๔๓	 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร	 มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะแผนบูรณาการ 

งบประมาณ	จ�านวน	๑๔	แผน	วงเงนิทัง้สิน้	๔๘๖,๖๘๒.๑๙๙๕	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๑๙	ของวงเงนิ 

งบประมาณทั้งสิ้น	 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 ๑๑	 ด้าน	 (ไม่รวม 

ค่าใช้จ่ายด�าเนนิการภาครฐั)	ซึง่มีวงเงนิงบประมาณจัดสรรทัง้ส้ิน	จ�านวน	๑,๘๘๑,๒๗๒.๓๕๑๐	ล้านบาท	

คดิเป็นร้อยละ	๗๓	ของวงเงนิงบประมาณทัง้ส้ิน	โดยมผีลเบกิจ่าย	ณ	วนัที	่๑๑	กนัยายน	๒๕๕๘	เป็นวงเงนิ

ทัง้สิน้	๑,๘๓๔,๕๗๕.๐๔๑๐	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๗.๕๒	ของวงเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร

๓. การส่งเสริมการลงทุน

 ๓.๑ เร่งรัดพิจารณาโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนค้างการพิจารณาที่ยื่นก่อน 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗	 เดมิมีจ�านวน	๗๖๙	โครงการ	 เงนิลงทนุ	๗๕๓,๑๕๔	ล้านบาท	ระหว่าง 

วันที่	 ๒๒พฤษภาคม	 ๒๕๕๗-กันยายน	 ๒๕๕๘	 ได้พิจารณาแล้วเสร็จ	 ๗๖๕	 โครงการ	 เงินลงทุน 

๗๔๔,๗๕๕	ล้านบาท	ท�าให้โครงการค้างการพจิารณาลดลงเหลอื	๔	โครงการ	เงนิลงทนุ	๘,๓๙๙	ล้านบาท	

และในเดือนตลุาคม	๒๕๕๘	 ได้พจิารณาแล้วเสรจ็เพิม่เตมิอกี	 ๑	 โครงการ	 เงนิลงทนุ	๒,๗๖๐	 ล้านบาท	 

ท�าให้โครงการค้างการพจิารณาลดลงเหลอื	๓	โครงการ	เงนิลงทนุ	๕,๖๓๙	ล้านบาท

 ๓.๒ เสริมกลไกการส่งเสริมการลงทุน	 โดยออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที	่๒/๒๕๕๗	เรือ่ง	นโยบายและหลกัเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน	 เมือ่วันที	่๓	ธนัวาคม	๒๕๕๗	โดยก�าหนด 

สทิธปิระโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรฐับาลทีเ่น้นส่งเสรมิกจิการทีม่คีณุค่าต่อประเทศสงู	เช่น	กจิการ 

ทีส่่งเสริมการพัฒนาทกัษะ	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	กจิการเศรษฐกจิดจิทัิล	กจิการผลติพลังงานทดแทน	

กจิการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ฯลฯ	โดยตัง้แต่เดือนมกราคม-ตลุาคม	๒๕๕๘	มคี�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

จ�านวน	๘๒๘	โครงการ	มูลค่าเงินลงทนุ	๑๗๙,๖๓๕	ล้านบาท

๔. การดูแลเกษตรกร 
 ๔.๑ จดัท�ายทุธศาสตร์สนิค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกจิ 

๔ สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส�าปะหลัง 

ปาล์มน�า้มนั และอ้อย	 ได้มกีารปรบัปรงุร่างยทุธศาสตร์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ร่างยทุธศาสตร์มนัส�าปะหลงัและผลติภณัฑ์	ร่างยทุธศาสตร์ปาล์มน�า้มนั

และน�า้มนัปาล์ม	และร่างยทุธศาสตร์อ้อยและน�า้ตาลทราย	โดยขยาย

ระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ซึง่จะสิน้สดุในปี	๒๕๕๙	โดยค�านึงถงึประเดน็ทีส่�าคญั	ดงันี	้(๑)	การก�าหนด 

เป้าหมายด้านการผลติ	 การตลาดต้องชัดเจน	 และสร้างสมดลุระหว่าง

อปุสงค์และอปุทาน	 (๒)	Zoning	 ต้องระบพุืน้ทีเ่กษตรทีเ่หมาะสมให้ชดัเจน	 โดยเฉพาะเรือ่งการส่งเสรมิ 
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การปลกูในพืน้ทีท่ีไ่ม่ใช่พืน้ทีป่่าหรอืเป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสิทธ	ิ(๓)	งานวจิยัและพฒันา	ให้เน้นการเพ่ิมมลูค่า
และความต้องการของตลาด	 (๔)	 การเชือ่มโยงประเด็นการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 (ASAEN 
Economic	Community:	AEC)	ซึง่มีผลต่อการเคลือ่นย้ายของวตัถดุบิเกษตรหรอืการลงทนุ	 โดยขณะนี ้
ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 (กรอ.)	 อยู่ระหว่างคณะท�างานจัดท�ายุทธศาสตร์ 
รวบรวมแผนงานโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอ 
คณะอนกุรรมการร่วมจดัท�ายทุธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพชืเศรษฐกจิ	๔	สินค้า	(Roadmap)	พจิารณา

 ๔.๒ บริหารจัดการสินค้าเกษตรส�าคัญในเชิงรุก
  ๔.๒.๑ ข้าว	คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการข้าว	(นบข.)	ได้ก�าหนดมาตรการ
ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกข้าว	ปี	๒๕๕๗/๒๕๕๘	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 มาตรการลดต้นทนุปัจจยัการผลิต	ลดราคาปุย๋เคม	ี(ขนาด	๕๐	กโิลกรมั)	
ลงกระสอบละ	๔๐-๕๐	บาท	ยาป้องกนัหรอืยาก�าจดัศตัรูพชื	 ร้อยละ	๕-๑๐	และค่าบรกิารรถเกีย่วข้าว 
ลดลงเฉลีย่ไร่ละ	๕๐	บาท	รวมทัง้ปุ๋ยเคมทีีใ่ช้กบัพชืชนดิอืน่	ลดลงกระสอบละ	๒๕-๔๐	บาท
	 	 	 (๒)	 มาตรการสนับสนุนด้านการตลาด	 ชดเชยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ	 ๓ 
ในการเก็บสตอ็กข้าวเปลอืกปีการผลติ	๒๕๕๗/๒๕๕๘	มผีูป้ระกอบการค้าเข้าร่วม	๑๕๓	ราย	ใน	๒๕	จงัหวดั	
ให้สนิเชือ่เกษตรกรเพือ่ชะลอการขายข้าวเปลือก	มเีกษตรกรเข้าร่วมประมาณ	๘๐,๐๐๐	 ราย	ปรมิาณ	
๔๗๕,๐๐๐	ตนั	วงเงนิ	๖,๗๐๐	 ล้านบาท	และจดัตลาดนดัข้าวเปลอืก	รวม	๑๕๘	ครัง้	 ใน	๔๑	จงัหวัด	
ปรมิาณซือ้ขายรวม	๑๑๕,๐๐๐	ตนั	มลูค่ารวม	๑,๑๐๐	ล้านบาท	ส่งผลให้ราคารบัซือ้ข้าว	ณ	ท่าข้าว/โรงสี	
ปรบัสูงขึน้เฉลีย่ตนัละ	๑๐๐-๘๐๐	บาท

		 	 (๓)	 ระบายข้าวในสต็อกของรัฐ	 รวม	 ๕.๙	 ล้านตัน	 
มูลค่าประมาณ	 ๖๘,๐๐๐	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาล 
๔.๗	ล้านตนั	มลูค่า	๕๑,๓๐๐	ล้านบาท	และข้าวฤดูกาลผลติใหม่ประมาณ	
๑.๒	 ล้านตัน	 มูลค่าราว	 ๑๖,๗๐๐	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 การส่งออกข้าว 
ในช่วง	๑๒	เดือน	ปรมิาณ	๑๐.๕	ล้านตนั	มูลค่า	๑๖๗,๗๕๐	ล้านบาท	
เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา	 ปรมิาณเพิม่ขึน้ร้อยละ	 ๒๒	
และมลูค่าเพิม่ข้ึนร้อยละ	๑๒	
		 	 (๔)	 จัดประมูลข้าวสาร	 ณ	 จังหวัดนครสวรรค์และ
สพุรรณบรุ	ีรวม	๖	ครัง้	ปรมิาณ	๘,๗๐๐	ตนั	มลูค่า	๑๐๐	ล้านบาท

  ๔.๒.๒ ปาล์มน�้ามัน 	ให้น�าเข้าน�า้มันปาล์มจากต่างประเทศเท่าท่ีจ�าเป็น	๕๐,๐๐๐	ตนั 
และได้ก�าหนดราคาแนะน�ารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง	 ไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ	 ๔.๒๐	บาท 
และให้โรงกลัน่โรงผลติไบโอดเีซลและผูร้บัซือ้น�า้มนัดบิทัว่ไปรบัซือ้น�า้มันปาล์มดบิ	ราคาไม่ต�า่กว่ากโิลกรมัละ	 
๒๖.๒๐	บาท	รวมทัง้ให้องค์การคลงัสนิค้า	(อคส.)	รบัซือ้น�า้มนัปาล์มดบิปรมิาณ	๑	แสนตนั	จากโรงงาน 
สกดัน�า้มนัปาล์มในราคาไม่ต�า่กว่ากโิลกรมัละ	๒๖.๒๐	บาท	 และเตรยีมรองรบัผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ช่วงปลายปี	จงึได้ก�าหนดราคาแนะน�ารบัซือ้ผลปาล์มราคาไม่ต�า่กว่ากโิลกรมัละ	๓.๒๐	บาท	และให้ผูร้บัซือ้
น�า้มันดบิรบัซือ้ราคาไม่ต�า่กว่ากิโลกรมัละ	๒๐.๓๐	บาท	
  ๔.๒.๓ มันส�าปะหลัง ชะลอดอกเบีย้การเกบ็เก่ียวให้เกษตรกรรวม	๔๘๐	สัญญา	จ�านวนเงนิ 
๑๘	 ล้านบาท	 	และเพ่ิมประสทิธิภาพการเพาะปลกูในระบบน�า้หยด	 โดยจดัอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกร
จ�านวน	๑,๐๐๐	ราย	จ่ายเงนิกูใ้ห้เกษตรกรแล้ว	๒,๐๘๑	สญัญา	จ�านวน	๒๔๕	ล้านบาท	ชดเชยดอกเบีย้ 
ให้ผูป้ระกอบการแปรรปูมนัส�าปะหลัง	อตัราร้อยละ	๓	ระยะเวลา	๒๔	เดอืน	
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  ๔.๒.๔ ผลไม้

	 	 	 (๑)	 จัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ ่

กบัเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร	ปรมิาณ	๑๒,๘๐๐	ตนั	มลูค่ากว่า	๔๔๐	ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อกระจายสินค้ากว่า	 ๔๗๐	 ตัน	 มูลค่าราว 

๒	ล้านบาท	

	 	 	 (๓)	 จดัคณะผูแ้ทนการค้าเยอืนสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	มกีารสัง่ซือ้ผลไม้สดทนัท ี

กว่า	๓๕	ล้านบาท	และคาดว่าจะมมูีลค่าสัง่ซ้ือกว่า	๑๙๐	ล้านบาท

  ๔.๒.๕ ยางพารา	มีความตกลงขายให้สาธารณรัฐประชาชนจีน	๒๐๐,๐๐๐	ตัน	และ 

มีความตกลงระหว่างบริษัทของไทยกับสาธารณรัฐอินเดียร่วมลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต ์

ในจงัหวดัระยองเพ่ือการส่งออกคาดว่าจะใช้ยางพาราเป็นวตัถดุบิในการผลติปีละมากกว่า	๑๐๐,๐๐๐	ตนั 

และร่วมมอืกบักลุ่มธรุกิจอาลบีาบาจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ยางพาราในตลาดจนี	ยอดขายสูงถงึกว่า	๕๐	ล้านบาท	

  ๔.๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

ให้เกษตรกรมีช่องทางจ�าหน่ายแห่งใหม่	รวม	๕	แห่ง	ใน	๔	จงัหวดั	และพฒันาเพิม่ศกัยภาพศนูย์เดมิอกี	

๑๙	แห่ง	ใน	๑๔	จงัหวดั

 ๔.๓ ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกข้าว	 โดยด�าเนนิโครงการช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าวทัง้ระบบ 

ด้วยมาตรการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผูมี้รายได้น้อย	มาตรการสนบัสนนุสนิเชือ่	การประกนัภยั	และการบรหิารจดัการ 

ข้าวในสตอ็กของรฐั	ซึง่ผลการด�าเนนิงานในแต่ละโครงการเป็น	ดงันี้	

โครงการ
กรอบวงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน

เกษตรกร

(ราย)

พื้นที่ 

(ไร่)

วงเงิน

(ล้านบาท)

(๑)	 โครงการประกันภัยข้าวนาปี

ปีการผลิต	๒๕๕๗		(การจ�าหน่ายประกนั

สิน้สดุแล้วเมือ่วนัที	่๓๐	ธนัวาคม	๒๕๕๗)

๔๙๔.๙๐ ๕๕,๕๖๗ ๘๓๑,๘๑๖

(ร้อยละ	๕๕.๕๘	

ของพื้นที่เป้าหมาย	

๑,๔๙๖,๖๐๐)

๓๖๐.๓๕

(ร้อยละ	๗๒.๘๑)

หมายเหตุ	:	การขอรับค่าสินไหมสะสมตั้งแต่วันที่	๒๖	กันยายน	

๒๕๕๗	ถึงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	เกษตรกรเสนอขอรับ

สินไหมคิดเป็นพื้นที่	๑๙๑,๐๖๖	ไร่	จ�านวนใบรับรองการซื้อ

ประกัน	๒๒,๕๔๓	ใบ	จ�านวนเกษตรกร	๑๑,๕๑๖	ราย

(๒)	 มาตรการเพิม่รายได้ให้แก่ผูม้รีายได้น้อย 

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๒๘,๗๕๓ ๓๙.๔๘	ล้านไร่ ๓๙,๔๙๗.๘๓

(ร้อยละ	๘๗.๗๓)
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โครงการ
กรอบวงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน

เกษตรกร

(ราย)

พื้นที่ 

(ไร่)

วงเงิน

(ล้านบาท)

(๓)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม

ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกร	(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	

๒๕๕๘)

๒๐,๐๐๐.๐๐ (๓.๑)	ยื่นขอกู้เงิน	๓๙๒	แห่ง	วงเงิน	๑๓,๗๑๔.๘๑	ล้านบาท

(๓.๒)	อนมุตัวิงเงนิกูแ้ล้ว	๓๑๘	แห่ง	วงเงนิ	๑๒,๑๖๙.๑๒	ล้านบาท

(คิดเป็นร้อยละ	๘๘.๗๓	ของจ�านวนเงินที่สถาบันเกษตรกร

แสดงความประสงค์ขอกู้)

(๓.๓)	จ่ายเงินกู้แล้ว	๓๑๖	แห่ง	วงเงิน	๑๐,๘๓๗.๓๒	ล้านบาท

(๔)	โครงการสินเชื่อชะลอการขาย

ข้าวเปลอืกนาปี	ปีการผลติ	๒๕๕๗/๒๕๕๘

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๓๔,๗๘๘.๐๐ ๗๙,๔๔๔	ราย ปริมาณข้าว	

๔๗๔,๙๗๕.๑๔	ตัน

๖,๗๓๑.๙๐

(๕)	โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นาปี	ปีการผลิต	๒๕๕๗/๒๕๕๘

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๒,๒๙๒.๐๐ ลดดอกเบีย้ให้เกษตรกรลกูค้าได้จ�านวน	๑,๔๒๐,๘๔๓	ราย

เป็นเงนิ	๓๐๕.๒๒	ล้านบาท	จากต้นเงนิ	๙๐,๕๓๖.๔๖	ล้านบาท

(๖)	การชดเชยดอกเบีย้ให้ผูป้ระกอบการ 

ค้าข้าวในการเกบ็สตอ็ก	(ร้อยละ	๓)

นาปรัง	ปี	๒๕๕๘	(ณ	วันที่	๓๐	

กันยายน	๒๕๕๘)

- คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว	(นบข.)	มีมติ

เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี	๒๕๕๘	ให้น�าเงินคงเหลือ

จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	

๒๕๕๗/๒๕๕๘	มาใช้ในการด�าเนินการ		โดยมีผู้ประกอบ

การค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการ	๑๔๐	ราย	ใน	๓๕	จังหวัด	

และผู้ประกอบการได้ด�าเนินการรับซื้อข้าวเปลือกแล้วจ�านวน	

๗๐	ราย	ใน	๒๓	จังหวัด	ปริมาณ	๘๖๔,๓๗๔	ตัน	มูลค่า	

๗,๒๐๐	ล้านบาท	โดยมีมูลค่าเงินกู้ที่ขอรับชดเชยได้	๖,๕๔๔	

ล้านบาท	ขณะนี้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดรับรองแล้ว	

จ�านวน	๒๖	ราย	ใน	๑๑	จังหวัด

(๗)	จัดตลาดนัดข้าวเปลือก	

ปีการผลติ	๒๕๕๗/๒๕๕๘	เพือ่รกัษา

เสถยีรภาพราคาข้าวภายในประเทศ	

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

- จัดตลาดนัดข้าวเปลือก	รวมจ�านวน	๑๕๙	ครั้ง	ใน	๔๑	จังหวัด	

ปริมาณการซื้อขาย	๑๑๘,๙๓๐	ตัน	มูลค่า	๑,๑๐๐	ล้านบาท	

ส่งผลให้ราคารับซื้อข้าวเปลือก	ณ	ท่าข้าว	โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ย

ตันละ	๑๐๐-๘๐๐	บาท
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โครงการ
กรอบวงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน

เกษตรกร

(ราย)

พื้นที่ 

(ไร่)

วงเงิน

(ล้านบาท)

(๘)	การระบายข้าวในสต็อก

ของรัฐบาล	(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	

๒๕๕๘)

- (๘.๑)	ระบายข้าวในสต็อกของรัฐ	ปี	๒๕๕๗	จัดประมูล

เป็นการทั่วไป	๔	ครั้ง	ปริมาณ	๗.๕	แสนตัน	และปี	๒๕๕๘

จัดประมูลเป็นการทั่วไป	๖	ครั้ง	ปริมาณ	๔.๔๑	ล้านตัน

มูลค่า	๔๓,๗๘๓	ล้านบาท	

(๘.๒)	แบบรัฐต่อรัฐ	กระทรวงพาณิชย์	โดยกรมการค้า

ต่างประเทศ	ได้ลงนามซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลกับ	COFCO		

Corporation	ปรมิาณ	๑	ล้านตนั	โดยได้ด�าเนินการส่งมอบแล้ว

๕๐๐,๐๐๐	ตัน	ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่	๖	และ	๗

และคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในปี	๒๕๕๘

(๘.๓)	กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมการประมูลเสนอขาย

ข้าวแบบ	G	to	G	กับหน่วยงาน	National	Food	Authority	

(NFA)	รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	โดยไทยชนะการประมูล

ขายข้าวขาว	ปริมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐	ตัน	ขณะนี้อยู่ระหว่าง

วางหนังสือค�้าประกัน

(๘.๔)	การบริจาคข้าวสาร	รวม	๑,๘๖๐	ตัน	เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยใน	๘	จังหวัดภาคใต้	ปริมาณ	๑,๓๖๐	ตัน	

และประเทศมาเลเซียปริมาณ	๕๐๐	ตัน	รวมทั้ง	จัดหาข้าว

บรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั	ิ(แผ่นดนิไหว)	สหพันธ์

สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล	โดยประสานกับผู้ประกอบการ

ค้าข้าวจัดหาข้าวส�าเร็จรูป	(Ready	to	eat)	ปริมาณ	๐.๔	ตัน	

และอาหารกระป๋องอื่น	ๆ	ปริมาณ	๐.๖	ตัน

(๙)	การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพระบบตลาด

- (๙.๑)	ด�าเนินการฟ้ืนฟตูลาดกลางข้าวและพืชไร่โดยการส่งเสริม

ของกรมการค้าภายใน	จัดกิจกรรมซื้อขายข้าวเปลือก

โดยใช้ตลาดกลางเป็นสถานที่ท�าการซื้อขายด้วยวิธีการประมูล

รวม	๒	คร้ัง	ทีจั่งหวดันครสวรรค์และพษิณโุลก	ส่งผลให้เกษตรกร

สามารถจ�าหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด

และเป็นกลไกในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร

(๙.๒)	จดักจิกรรมประมลูข้าวสาร	เพือ่เป็นกลไกในการเสรมิสร้าง 

ระบบการค้าข้าวให้เสรีและเป็นธรรม	สร้างระบบการซื้อขาย 

ข้าวสารให้สามารถสะท้อนราคาข้าวสารทั้งในระบบตลาดจริง

และตลาดล่วงหน้า	และเป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายข้าวสาร	

รวม	๖	ครัง้	โดยมปีรมิาณการประมูลทัง้สิน้	๘,๗๐๐	ตนั

คิดเป็นมูลค่า	๑๐๕	ล้านบาท
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๔.๔ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘

	 	 ด�าเนินการรับประกันภัยต่อเนื่องในปีการผลิต	 ๒๕๕๗	 และเริ่มด�าเนินการก่อนฤดูกาล 

เพาะปลกูข้าวของเกษตรกร	ซึง่ในปีการผลติ	๒๕๕๘	มหีลกัการแนวทางการรบัประกนัภยั	และรายละเอยีด

การรับประกนัภัยเช่นเดียวกบัรปูแบบทีไ่ด้ด�าเนนิการในปีการผลิต	๒๕๕๗	ดงันี้

รายละเอียดโครงการ การรับประกันปีการผลิต ๒๕๕๘

ผู้รับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยผู้รับประกันภัยเอกชน

ระยะเวลาการขาย หลงัจากทีค่ณะรัฐมนตรมีีมตอินมุติั	และสิน้สดุการขายกรมธรรม์

ภายใน	๓๐	วนั	หลงัจากเดอืนทีมี่ปรมิาณพืน้ท่ีเพาะปลูกสงูสดุผ่านไป

อัตราเบีย้ประกันภยั	(บาทต่อไร่)	

-	เบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

-	เบี้ยประกันภัยที่เกษตรกร

ต้องช�าระ

แบ่งพื้นที่รับประกันภัย	๕	พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง

๑๑๕-๔๕๐	บาทต่อไร่	(ได้มีการเจรจาขอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย

จากสมาคมประกันวนิาศภยัไทย	ได้ต�า่กว่าโครงการ	ปีการผลติ	๒๕๕๗

อยูท่ีร้่อยละ	๔.๘	ทั้งนี้	ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้การลดลง

ของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่มากเท่าที่ควรมาจากสัดส่วนพื้นที่

ที่เข้าร่วมโครงการ	ต่อพื้นที่เพาะปลูกรวมยังอยู่ในระดับต�่า)	

๖๐-๑๐๐	บาทต่อไร่	(เป็นอัตราเดียวกับโครงการ	ปีการผลิต	๒๕๕๗)

-	เบี้ยประกันภัยส่วนที่รัฐ

ต้องอุดหนุน

๖๔.๑๒-๓๘๓.๖๔	บาทต่อไร่	วงเงิน	๔๗๖,๔๘๓,๒๕๐	บาท

(โดยเป็นเงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ได้เบิกจ่ายจากส�านักงบประมาณ

เพื่อด�าเนินโครงการ	ในปีการผลิต	๒๕๕๗	จ�านวน	

๒๐๘,๔๗๑,๐๒๔.๗๔	บาท		และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีก

จ�านวน	๒๖๘,๐๑๒,๒๒๕.๒๖	บาท)	ซึ่งน้อยกว่าโครงการ

ปีการผลิต	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๘,๔๒๒,๙๗๑.๕๐	บาท	หรือคิดเป็น

อัตราการลดลงร้อยละ	๓.๗๒

ความคุ้มครอง ภัย	๗	ประเภท	ได้แก่	น�้าท่วมหรือฝนตกหนัก	ภัยแล้ง	ฝนแล้ง

หรือฝนทิ้งช่วง	ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น	ภัยอากาศหนาว

หรือน�้าค้างแข็ง	ลูกเห็บ	และไฟไหม้	รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด

อัตราค่าสินไหมทดแทน

(บาทต่อไร่)

๑,๑๑๑	บาทต่อไร่	ส�าหรับภัยธรรมชาติ	๖	ภัย	และวงเงินคุ้มครอง

๕๕๕	บาทต่อไร่	ส�าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด

(เป็นอัตราเดียวกับโครงการ	ปีการผลิต	๒๕๕๗)

พื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ	(ไร่) ๑.๕	ล้านไร่
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โครงการ
กรอบวงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

พื้นที่ 

(ล้านไร่)

วงเงิน

(ล้านบาท)

(๑)	โครงการประกันภัยข้าวนาปี

ปีการผลิต	๒๕๕๗	(การจ�าหน่าย

ประกันสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่	๓๐	

ธันวาคม	๒๕๕๗)

๘,๔๕๓.๙๙ ๘๐๓,๑๒๕ ๘.๐๗ ๘,๐๗๗.๒๖

(ร้อยละ	๙๕.๕๔)

(๒)	แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

				(๒.๑)	โครงการสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร

เพือ่รวบรวมยาง	(ณ	วนัที	่๓๐	กันยายน

๒๕๕๘)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗๘ - ๔,๘๗๖.๐๗

(ร้อยละ	๔๘.๗๖)

				(๒.๒)	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ

สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘ - ๑,๐๕๘.๑๕

(ร้อยละ	๒๑.๑๖)

				(๒.๓)	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๑๕,๐๐๐.๐๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๙	ราย	วงเงิน	๒๐,๔๕๐.๑๕	ล้านบาท	

ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อแล้ว	จ�านวน	๑	ราย	วงเงิน	

๔๔.๑๗	ล้านบาท	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเตรยีมน�าเสนอคณะรฐัมนตรี

เพื่อยกเลิกการด�าเนินโครงการ	

(๓)	โครงการควบคุมปริมาณการผลิต	

โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง	๗	ปี	ๆ	ละ

๔	แสนไร่	(ปลูกแทนด้วยยาง	๓	แสนไร่

และพืชอื่น	๑	แสนไร่)	(ณ	วันที่	๓๐	

กันยายน	๒๕๕๘)

เกษตรกรแจ้งความประสงค์	ยื่นขอโค่นต้นยางพารา	

๖๒๘,๑๘๙.๘๔	ไร่	แยกเป็น	สงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพารา

พันธุ์ดี	๓๖๓,๐๑๕.๐๗	ไร่	ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น	

๓๕,๐๓๕.๕๕	ไร่	ปลูกแทนด้วยปาล์มน�้ามัน	๒๒๔,๒๖๖.๙๔	ไร่

ปลกูแทนแบบเกษตรผสมผสาน	๕,๘๗๒.๒๘	ไร่	ขณะนีโ้ค่นยางแล้ว

๓๕๐,๐๖๑.๔๐	ไร่

	 	 สรปุผลการด�าเนนิงาน	ณ	วนัที	่ ๑๐	กนัยายน	๒๕๕๘	จากพืน้ทีเ่ป้าหมาย	๒.๐	 ล้านไร่	

ณ	วนัที	่ ๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	 เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการ	 โดยท�าประกนัทัง้สิน้	๙๒,๐๓๓	ราย	พืน้ที่	

๑,๕๑๑,๙๙๐.๗๕	ไร่	คดิเป็นร้อยละ	๗๕.๕๙	ของพ้ืนทีเ่ป้าหมาย

 ๔.๕ ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูยาง	เพือ่ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูยาง	รกัษาเสถยีรภาพ

ราคายาง	และสนบัสนนุสนิเช่ือแก่เกษตรกรรายย่อย	ผูป้ระกอบการและสถาบนัเกษตรกร	รวมถึงมาตรการ

ควบคุมผลผลติยางพาราทัง้ในระยะเร่งด่วน	และระยะยาว	โดยมผีลการด�าเนนิการแต่ละโครงการ	ดงัน้ี
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๔.๖ เพิม่รายได้ โดยพฒันาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	ได้ด�าเนินการ	ดงันี้

  ด้านพืช	 ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (Good 

Agricultural	Practice:	GAP)	(ผกั	ผลไม้)	รวม	๖๒,๙๓๓	แปลง	ตรวจรับรองโรงคดับรรจุ/แปรรปูตามหลกัเกณฑ์ 

และวธีิการทีดี่ในการผลติอาหาร	(Good	Manufacturing	Practice:	GMP)	และตามมาตรฐานการผลติ 

ทีมี่มาตรการป้องกันอนัตรายทีผู่บ้รโิภคอาจได้รบัจากการบรโิภคอาหาร	(Hazard	Analysis	Critical	Control 

Point:	 HACCP)	 รวม	๘๙๘	 โรง	 ตรวจรบัรองแหล่งผลิตพชืระบบ	GAP	 (พชืไร่)	 รวม	๑๕,๓๕๖	แปลง	

ตรวจรบัรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอนิทรย์ี	๑,๔๐๕	แปลง	และตรวจรบัรองมาตรฐานปัจจยัการผลติ	

๑๐๘,๔๔๒	ราย	๔๔๓,๖๒๒	ฉบบั	

  ด้านประมง	ตรวจประเมนิมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น�า้	(น�า้จืด/ชายฝ่ัง)	รวม	๒๘,๒๓๒	ฟาร์ม 

ตรวจประเมนิโรงงานผลติภัณฑ์สัตว์น�า้	๒๙๖	โรง	ตรวจวเิคราะห์คณุภาพสินค้าประมง	๑๑๕,๑๐๔	ตวัอย่าง

โครงการ
กรอบวงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

พื้นที่ 

(ไร่)

วงเงิน

(ล้านบาท)

(๔)	โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

โดยองค์การสวนยาง	(อ.ส.ย.)

(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)

๖,๐๐๐.๐๐ -	อ.ส.ย.	ได้เบิกเงนิกูจ้าก	ธ.ก.ส.	ไปแล้วจ�านวน	๙,๓๐๐	ล้านบาท

และ	อ.ส.ย.	ได้โอนเงินกู้ไปธนาคารกรุงไทยแล้ว	จ�านวน	

๙,๐๒๖.๖๒	ล้านบาท	

-	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘

เห็นชอบให้ยกเลิกระบบเดิม	และให้ด�าเนินการตามข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

และให้รับข้อเสนอของกรรมการตัวแทนเกษตรกรมาศึกษา

ในการขอชดเชยส่วนต่างราคาแทนการรับซื้อผลผลิต

ของเกษตรกรมาเก็บสต็อก

(๕)	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ

อาชีพเสริม	(ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	

๒๕๕๘)

๑๐,๐๐๐.๐๐	

ล้านบาท

(๑๐๐,๐๐๐	

ราย)

ธ.ก.ส.	อนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกร	๗๕,๓๑๕	ครัวเรือน

วงเงิน	๖,๖๗๘.๑๐	ล้านบาท	และอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ	

๑,๙๐๐	ครัวเรือน	วงเงิน	๓๔๔	ล้านบาท

(๖)	โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้

ในสวนยางตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	(ณ	วันที่	๓๐	

กันยายน	๒๕๕๘)

๑๐,๐๐๐.๐๐ แก้ไขระเบียบเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการท�าอาชีพ

ผสมผสานในสวนยาง	โดยลดจ�านวนต้นยางที่ก�าหนดไว้เดิม

ไม่ต�่ากว่า	๖๐	ต้น/ไร่	เป็นไม่ต�่ากว่า	๔๐	ต้น/ไร่	ขณะนี้

ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสมัคร	เข้ากลุ่มชาวสวนยาง	

๑๔,๖๙๓	ราย	ปลูกพืชแซมในสวนยาง	๙๒,๓๕๖.๒๕	ไร่

และปลูกพืชคลุมในสวนยาง	๑๒๕,๐๐๑.๑๖	ไร่
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ด้านปศสุตัว์ ตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานทีก่�าหนด	รวม	๓๑๙,๔๐๓	

ตวัอย่าง	ตรวจประเมนิมาตรฐานฟาร์ม	๕๐,๗๙๑	แห่ง

  หม่อนไหม ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย	 จ�านวน	

๗๔,๓๔๕	เมตร

  ข้าว	รบัรองการผลติเมลด็พนัธุ	์๑๔๐	กลุม่	ตรวจสอบปรมิาณสารเคมตีกค้างในดนิ	น�า้	และ

ผลผลติข้าวเปลอืก	จ�านวน	๕๓	ตวัอย่าง	พฒันาผู้ตรวจประเมนิระบบการผลติข้าว	GAP	จ�านวน	๒๙๕	ราย	

พฒันาผูต้รวจประเมนิระบบการผลติ	เมลด็พนัธุข้์าว	จ�านวน	๕๐	ราย	พฒันาผู้ตรวจประเมนิระบบการตรวจ

รับรองโรงสข้ีาว	GMP/HACCP	จ�านวน	๕๐	ราย	พฒันาหน่วยรบัรอง	(IB)	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17020	

จ�านวน	๕๐	ราย

 ๔.๗ ลดรายจ่าย โดยลดต้นทนุการผลติให้แก่เกษตรกร

  ๔.๗.๑ ช่วยเหลือจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 รัฐบาล 

ได้ก�าหนดนโยบายการลดต้นทนุการผลติให้แก่เกษตรกรในเรือ่งการสนบัสนนุปัจจยัการผลิต	โดยมอบหมาย 

ให้กระทรวงมหาดไทยขอสนับสนุนงบประมาณ	 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดส�ารวจ 

กลุม่สหกรณ์รวมถงึกลุม่เกษตรกร	เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุเครือ่งจกัรกล 

การเกษตร	 เช่น	 รถเกี่ยวข้าว	 รถนวดข้าว	 รถไถ	 ฯลฯ	 โดยสหกรณ์ 

หรือกลุ่มเกษตรกร	 ต้องจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล	 และมีการ

บรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่ง	โดยจังหวดัได้ส่งแผนงาน/โครงการเสนอ

กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงมหาดไทยได้ประสานการปฏิบัติ

กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ตรวจสอบข้อมลู	“โครงการส่งเสรมิ 

การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิก” 

ซึง่ได้สนับสนนุปัจจยัการผลิตให้กลุม่สหกรณ์การเกษตร	จ�านวน	๒๐	กลุ่ม 

(กลุ่มข้าว	 ๑๐	 กลุ่ม	 และกลุ่มข้าวโพด	 ๑๐	 กลุ่ม)	 ใน	 ๑๗	 จังหวัด 

เพือ่ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อนในการสนบัสนนุปัจจยัการผลติให้แก่เกษตรกร	 ในระยะแรกได้พจิารณาคดัเลือก 

จังหวัด	 ๒๑	 จังหวัดซึ่งกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการ	

ประกอบกับสภาพที่ต้ังของจังหวัดอยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง	ๆ 	 ในภาคนั้นได้อย่าง

ครอบคลุม	 โดยมีจ�านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียน	 จ�านวน	 ๒๓๓	 กลุ่ม	 จ�านวนสมาชิก	

๑๗๙,๖๖๓	คน	ขอรับการสนับสนุนรายการ	จ�านวน	๔๒๐	รายการ	งบประมาณ	๔๙๐,๖๐๑,๕๕๐	บาท	

	 	 	 แนวทางในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของจังหวัด 

โดยให้จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารจดัการและด�าเนนิการสนบัสนนุเครือ่งจกัรกลการเกษตรให้แก่ 

กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 มีผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธานกรรมการ	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนทีเ่ป็นกรรมการ	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการจดัหา	ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและงบประมาณของเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง	 มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานโดยให้ใช้กระบวนการ 

ตรวจราชการแบบบูรณาการ	 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘ 

มปีระชาชนทีไ่ด้รบัประโยชน์	จ�านวน	๒๑๘,๓๙๗	คน	พืน้ที	่จ�านวน	๒,๘๑๐,๘๗๘	ไร่	ลดต้นทุนการผลติ	

จ�านวน	๙๔๕,๐๕๘,๓๐๔	บาท	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๔.๗.๒ ลดและควบคมุค่าเช่านา	รฐับาลได้สานต่อนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ท่ีมีค�าสั่งให้ด�าเนินนโยบายลดต้นทุนการผลิต	 ตั้งแต่เมื่อปีการผลิต	 ๒๕๕๗/๒๕๕๘	 และปีการผลิต 

๒๕๕๘/๒๕๕๙	 รวมทัง้สิน้	 ๑๑	 มาตรการ	 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรบัผดิชอบด�าเนนิการ 

ในมาตรการการลดและการควบคุมค่าเช่านา	 ซึ่งสามารถด�าเนินการลดค่าเช่านาให้แก่ผู้เช่านา	 จ�านวน	

๓๘๐,๙๖๕	ราย	และผูใ้ห้เช่านา	จ�านวน	๔๑๑,๕๑๙	ราย	สามารถเจรจาเพือ่ลดค่าเช่านาลงได้ทุกราย	จ�านวน	

๓๘๐,๙๖๕	ราย	สามารถลดค่าเช่านาลงได้	เฉลีย่ไร่ละ	๒๐๐–๘๑๖	บาท	เกษตรกรได้รบัการลดค่าเช่านาลง 

เฉลีย่รายละ	๖๓๑–๒๒,๒๓๘	บาท	จ�านวนเงนิท่ีสามารถเจรจาลดค่าเช่านาลงได้	๓๔๒,๑๓๙,๓๐๘	บาท	

 ๔.๘ จัดตลาดเกษตรกรและสินค้า 

  ๔.๘.๑ ตลาดเกษตรกร	เพือ่ให้เกษตรกร	องค์กรเกษตรกร	และผูผ้ลติ	ได้จ�าหน่ายผลติผล

และผลิตภณัฑ์โดยตรง	 ผูบ้ริโภคมสีนิค้าทีม่คีณุภาพและความปลอดภยัทีผ่่านการรบัรองโดยระบบต่าง	ๆ  

เช่น	 การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 หรือเป็นแหล่งเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 

ที่แปลกใหม่	 หรือที่มีคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น	 รวมทั้งให้ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือ 

จดัตลาดเกษตรกรในลกัษณะความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR) 

จึงได้จัดท�าโครงการตลาดเกษตรกรขึ้นในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 ๑	 ครั้ง	 ขณะนี้ 

ได้เปิดครบแล้ว	๗๗	จงัหวัด	๘๗	แห่ง	(ดรูายช่ือสถานทีไ่ด้ที	่www.moac.go.th)	และได้ประเมนิตลาดเกษตรกร 

แบบเร่งด่วนโดยใช้	๔	ประเด็นหลัก	เป็นเกณฑ์ประเมิน	ประกอบด้วย	(๑)	สินค้าปลอดภัย	ได้มาตรฐาน

มากกว่า	 ร้อยละ	๕๐	ของสนิค้า	 (๒)	มกีารบรรจุภณัฑ์	มากกว่าร้อยละ	๕๐	ของสินค้า	 (๓)	สถานที	่ (สะอาด 

ถูกสุขลักษณะและสะดวก)	 (๔)	 ผู้ขายจ�านวนมากกว่า	 ๒๐	 ราย 

ผลการประเมินแบบเร่งด่วนพบว่า	 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มีจ�านวน 

๒๕	จงัหวดั	คิดเป็นร้อยละ	๓๒	ของตลาดเกษตรกรทัง้หมด	๗๗	จงัหวดั 

ซึ่งผลการด�าเนินงานเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๘	ทั้งประเทศเกษตรกร 

น�าสินค้ามาจ�าหน่าย	๖๘๙	ราย	มีจ�านวน	๖,๒๒๘	สินค้า	เป็นสินค้า

รับรองมาตรฐานร้อยละ	๔๓	 ของสินค้าที่น�ามาจ�าหน่าย	 สรุปมูลค่า

จ�าหน่ายรวมทั้งประเทศ	๑๒๖.๘๙	ล้านบาท

  ๔.๘.๒ จดัตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ปากเกรด็	 ได้มกีารขยาย

ตลาดคลองผดงุกรงุเกษมจากข้างท�าเนยีบรัฐบาลไปยงั	๔	มมุเมอืง	ให้มกีารพบปะระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย

โดยตรง	 อันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิตในด้านการขนส่งและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 

โดยจ�าลองรปูแบบตลาดหน้าท�าเนยีบรฐับาล	ภายใต้ชือ่	 “ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	ปากเกรด็”	 จดัขึน้ 

ณ	กรมชลประทาน	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	๑๘	สิงหาคม-๑๖	กันยายน	๒๕๕๘	

จุดเด่นที่เป็นจุดขายของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	 ปากเกร็ด	 นอกจากจะเป็นเวทีในการเปิดโอกาส 

ให้มีการเจรจาทางการค้าด้านปศุสัตว์ระหว่างผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	และ	SMEs	แล้ว	ประชาชนในเขต

ปรมิณฑลรอบนอกยงัสามารถซือ้สนิค้าปศสุตัว์ครบวงจรในราคาย่อมเยาและปลอดภยั	โดยเน้นจ�าหน่าย

สินค้าปศุสัตว์คุณภาพจากทั่วประเทศ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าได้บริโภคสินค้าท่ีสด	สะอาด 

มีคุณภาพ	 ถูกสุขอนามัย	 จากเกษตรกรโดยตรง	 ทั้งนี้	 จะมีการขยายตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

จากข้างท�าเนียบรัฐบาลไปยังอีก	๓	มุมเมือง	ได้แก่	ตลาดคลองหลวง	(จังหวัดปทุมธานี)	ตลาด	อ.ต.ก.	

สุวรรณภูมิ	(จังหวัดสมุทรปราการ)	และตลาดทวีวัฒนา
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๔.๙ ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูการผลติปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘	คณะรฐัมนตร ี
ได้มมีตเิมือ่วนัที	่๒	มถินุายน	๒๕๕๘	เหน็ชอบให้มกีารช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของชาวไร่อ้อย 
ฤดกูารผลติปี	๒๕๕๗/๒๕๕๘	 ในอัตรา	๑๖๐	บาท	 ต่อตนัอ้อย	 เพือ่ให้ชาวไร่อ้อยได้รบัค่าอ้อยในระดบั 
ทีใ่กล้เคยีงกบัต้นทนุการผลติและมเีงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัปลูกอ้อย 
ในฤดกูารผลติถัดไป	เป็นเงนิประมาณ	๑๖,๙๕๓,๔๕๒,๗๑๑.๒๐	บาท 
ณ	วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่อ้อย 
ไปแล้วทัง้สิน้	 ๑๖,๙๓๒,๖๔๙,๓๐๑.๑๒	บาท	หรอืจ่ายเงนิช่วยเหลือ 
ไปแล้วร ้อยละ	 ๙๙.๘๘	 ของปริมาณอ้อยที่ส ่งเข ้าหีบทั้งหมด	
๑๐๕,๙๕๙,๐๗๙.๔๔๕	ตนั	ปรมิาณอ้อยทีย่งัไม่ได้รบัความช่วยเหลอื	
จ�านวน	๑๓๐,๐๒๑.๓๑๓	ตนั	 คดิเป็นเงิน	๒๐,๘๐๓,๔๑๐.๐๘	บาท 
ซึง่อยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๔.๙.๑	 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล	 จ�านวน	
๗๗,๖๒๕.๐๗๓	ตัน	เป็นเงิน	๑๒,๔๒๐,๐๑๑.๖๘	บาท
	 	 ๔.๙.๒	 โอนเงินไม่ผ่านเน่ืองจากบัญชีชาวไร่อ้อยไม่เคลื่อนไหว/ปิดบัญชี/ผิดบัญชี 
จ�านวน	๕๒,๓๙๖.๒๔๐	ตนั	เป็นเงนิ	๘,๓๘๓,๓๙๘.๔๐	บาท

 ๔.๑๐ ฟ้ืนฟูปรบัปรงุคณุภาพดิน	โดยส่งเสรมิใช้ปนูมาร์ลในพืน้ทีด่นิเปรีย้ว	ปรบัปรงุพืน้ทีด่นิกรด	
และพ้ืนทีด่นิเคม็รวม	๑๙๐,๘๘๖	ไร่	ส่งเสรมิการปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้ในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา 
การชะล้างพังทลายของดิน	 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	 จ�านวน	 ๙๑๘,๒๒๘	 ไร่ 
รวมทัง้พัฒนาทีด่นิในพืน้ทีเ่ฉพาะ	 จ�านวน	๑๑,๕๗๙	 ไร่	 รวมทัง้ปลูกไม้ยนืต้นโตเรว็	 รณรงค์ไถกลบตอซัง 
เพือ่บรรเทาภาวะโลกร้อน	จ�านวน	๑๕,๐๐๐	ไร่	

 ๔.๑๑ ช่วยเหลอืด้านหน้ีสนิ 
	 	 ๔.๑๑.๑	 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ทีป่ระสบอทุกภัย	ปี	๒๕๕๔	(ปีที	่๓)	เนือ่งจากเกษตรกรประสบอทุกภยั	ท�าให้ขาดรายได้จากเกษตรกรรม 
ทีเ่สยีหาย	 เป็นเหตใุห้ไม่สามารถช�าระหนีส้นิทีม่ต่ีอสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ตามปกต	ิจงึได้รบัการพกัช�าระหนี้ 
เป็นเวลา	 ๓	 ปี	 รัฐบาลจ่ายดอกเบ้ียแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิกตามระยะเวลา 
ที่พักช�าระหนี้	 เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสน�าเงินค่าดอกเบี้ยที่จะต้องไป	 ช�าระหนี้น�าไปฟื้นฟูเกษตรกรรม 
ของตนเองให้กลับมามีรายได้อีกครั้งหน่ึง	 และเก็บออมเพื่อให้สามารถช�าระหนี้ได้ในอนาคต	 รวมท้ัง 
หากสมาชกิรายใดท่ีเสยีชวีติในขณะทีเ่กิดอทุกภยั	รฐับาลช�าระหนีแ้ทนทัง้จ�านวน	โดยเบกิจ่ายเงนิชดเชยดอกเบีย้ 
ให้แก่สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๒๖,๐๕๙	ราย	เป็นเงิน	๑๙๙.๒๒	ล้านบาท
	 	 ๔.๑๑.๒	 โครงการพกัช�าระหนีเ้กษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มรีายได้น้อยทีม่หีนีต้�า่กว่า	
๕๐๐,๐๐๐	บาท	ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	เพือ่บรรเทาภาระหนีส้นิของสมาชกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
ทีเ่ป็นกลุม่ผูม้รีายได้น้อยและมปัีญหาการส่งช�าระหนี	้ทัง้สถานะหนีป้กตโิดยจ่ายชดเชยดอกเบีย้ให้ร้อยละ	๓ 
จ�านวน	๓	 ปี	 และหนีค้้างช�าระ	 จ่ายชดเชยดอกเบีย้ร้อยละ	๔	 จ�านวน	๓	 ปี	 และจ่ายเงนิทนุหมนุเวยีน 
เพ่ือฟ้ืนฟูอาชพีแก่สมาชกิ	เพือ่พฒันาอาชีพและเพิม่รายได้ให้แก่สมาชกิ	ให้สามารถส่งช�าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์/ 
กลุม่เกษตรกรได้ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ	โดยคณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัที	่๒๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	
อนมัุตใินหลกัการการเปลีย่นแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เงนิงบกลาง	
รายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น	(เงนิกนัไว้เบกิเหลือ่มปี)	ขณะนีไ้ด้จ่ายเงนิชดเชยดอกเบีย้
ให้แก่สมาชกิ	จ�านวน	๒๐๐,๒๙๑	ราย	วงเงนิ	๘๕.๒๗	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๔.๑๑.๓	 ศกึษาภาวะหนีส้นิเกษตรกร	และแนวทางการปรับปรงุศักยภาพการด�าเนนิงาน

ของกองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยศึกษากองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	จ�านวน	๑๓	กองทนุ	 เกีย่วกบั	 (๑)	สภาพปัญหาหนีสิ้นของเกษตรกร	 (๒)	วเิคราะห์กองทนุ 

เก่ียวกับวัตถุประสงค์	 โครงสร้าง	 บทบาทภารกิจ	 และผลการด�าเนินงาน	 (๓)	 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย 

ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้าง 

การบรหิารของกองทนุให้มคีวามเหมาะสมและเกดิประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน	(๔)	ศกึษากฎระเบียบ	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่เป็นอุปสรรคหรือสนับสนุนการด�าเนินงาน	พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัการพฒันาการเกษตรของประเทศ	และลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงาน 

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	ซึง่มผีลการด�าเนนิงานร้อยละ	๙๐

๕. การลดอปุสรรคในการส่งออกเพือ่ให้เกิดความคล่องตวั

 ๕.๑ ขบัเคลือ่นการส่งออก	การส่งออกในระยะครึง่ปีแรกของปี	๒๕๕๘	ลดลงจากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนในรปูเงนิบาทร้อยละ	๓.๔	 แต่มสีนิค้าส�าคญัอกีหลายรายการทีส่่งออกเพิม่ขึน้	 เช่น	 ผลติภณัฑ์ 

มนัส�าปะหลงั	ผลไม้สดและแปรรปู	ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู	เคร่ืองประดบั	อญัมณ	ีเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร	ฯลฯ 

โดยมกีารด�าเนนิงานทีส่�าคัญตามยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นการส่งออก	ดงันี้	

  ๕.๑.๑ เร่งรดัท�าตลาดเชิงกลยทุธ์

	 	 	 (๑)	 ผลักดันสินค้าและบรกิารเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร	(Clusters)	ในกลุ่มสินค้า

การเกษตรอาหาร	อาหารแปรรปู	อตุสาหกรรม	และทัว่ไป	ผ่านเครอืข่ายของบรษิทัใหญ่	๕	ราย	เพือ่ช่วยเหลอื 

SMEs	 จ�านวน	 ๘๕	 บริษัท	 ภายใต้โครงการพี่จูงน้อง	 นอกจากนี้	 ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 

โดยเฉพาะสนิค้าส�าหรับผูส้งูอาย	ุ (60	 Plus	 Project)	 และสินค้าอญัมณีและเครือ่งประดบั	 โดยการจดั 

คณะผูแ้ทนการค้าได้มกีารเจรจาธุรกจิ	 	 รวมท้ังเพิม่โอกาสทางการค้าธรุกจิบรกิาร	 โดยน�าผู้ประกอบการ 

เข้าร่วมงาน	“Bangkok	International	Digital	Content”	ซึง่กิจกรรมดงักล่าวส่งผลผลักดนัให้สามารถขยายตลาด 

กว่า	๑๐,๐๐๐	ราย	เกิดมลูค่าการสัง่ซือ้รวมกว่า	๑๔๐,๐๐๐	ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 ส่งเสรมิการขยายการค้าในอาเซยีนโดยใช้ประโยชน์จาก	AEC	ผ่านกจิกรรม

ส่งเสรมิต่าง	ๆ 	ส่งผลให้ขยายตลาดหรอืด�าเนนิธรุกิจในอาเซียนได้กว่า		๑,๐๐๐	ราย	เกดิมลูค่าการสัง่ซือ้กว่า	

๑,๑๐๐	ล้านบาท

  ๕.๑.๒ ปฏริปูโครงสร้างการส่งออกเพือ่วางรากฐานเศรษฐกจิในระยะยาว	โดยพฒันา 

และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย	 ผ่านโครงการ	 Product	 and	 Service	 Champion 

ด�าเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	 โดยมอบตราสัญลักษณ์	 Thai	 Select	 แก่ร้านอาหารไทยทั่วโลก 

รวม	๑,๔๐๐	ร้าน	และผลติภณัฑ์อาหาร	๒๖๐	รายการ	พร้อมทัง้จดักจิกรรมส่งเสรมิภาพลักษณ์สินค้าฮาลาล 

ในงาน	“Thai	Halal	to	the	World”	พฒันาและต่อยอดผู้ประกอบการอาหารฮาลาลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ส่งเสรมิการค้าในระบบดจิทิลัผ่านช่องทาง	www.thaitrade.com	ซึง่เป็นตลาดกลางพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์

ของภาครฐัแห่งแรกของไทย	 มกีารจบัคู่เจรจาธรุกจิรวม	๑,๐๐๐	 คู่	 มผู้ีซือ้จากประเทศต่าง	ๆ 	 มากกว่า	

๓๐	ประเทศ	นอกจากนี	้ยงัมุง่เน้นให้ผูป้ระกอบการ	SMEs	ใช้บริการข้อมลูทางการค้าผ่านแอปพลเิคชนั 

บนสมาร์ทโฟน	“DITP	Connect”
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๕.๑.๓ เจรจาเชงิรกุเพือ่เปิดตลาดและลดอปุสรรคทางการค้า	เพือ่รกัษาผลประโยชน์

ทางการค้าของประเทศ	ทัง้ในระดบัพหภุาค	ีระดับภมูภิาค	และระดบัทวภิาคี	ส�าหรบัการเจรจา	FTA	ปัจจบุนั

มอียู	่๑๖	ประเทศ	โดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้มผีลใช้บงัคบัอกี	๒	ฉบบั	(สาธารณรฐัชลิแีละสาธารณรฐัเปร)ู	

และก�าลงัจะเจรจา	FTA	กบัอกี	๒	ประเทศ	(สาธารณรฐัตรุกแีละสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน)	นอกจากนี้ 

ประเทศไทยได้ประกาศให้สทิธพิเิศษแก่ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ	๔๘	ประเทศ	โดยการยกเลกิภาษนี�าเข้า 

และโควตาอนัเป็นประโยชน์แก่การเข้าถงึแหล่งวตัถดุบิจากกลุ่มประเทศดงักล่าว	และเป็นการขยายความสัมพนัธ์ 

ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยทีส่ดุ	ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นแถบแอฟรกิาและเอเชยีใต้ด้วย

 ๕.๒ ส่งเสรมิขยายการค้าในตลาดศกัยภาพใหม่ ๆ	 โดยได้เร่งรดัการจดัท�าโครงการในตลาด

ศกัยภาพใหม่	ๆ 	เช่น	สหพนัธรฐัรสัเซยี	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง	สาธารณรฐัอสิลาม 

อหิร่าน	สาธารณรฐัอนิเดยี	 ประเทศในแถบตะวนัออกกลาง	ประเทศในแถบลาตนิอเมรกิา	 และประเทศ 

ในแถบทวีปแอฟริกา	 เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	

ประเทศญี่ปุ่น	 และสหภาพยุโรป	ทั้งนี้	 ได้น�าผู้ประกอบการไทย	 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย	 ไปเจรจาการค้า 

ในตลาดศกัยภาพ	เช่น	สนิค้ากลุม่ผูส้งูอาย	ุสนิค้าทีม่นีวัตกรรมและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	รวมทัง้การร่วมมอื 

กับธุรกิจค้าปลีก/ธุรกิจขนาดใหญ่	 เป็นผู้น�า	 SMEs	 ไทยในการขยายการส่งออกผ่านโครงการพี่จูงน้อง 

เชญิผูน้�าเข้ารายใหญ่ในตลาดเป้าหมายมาเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยในประเทศ	 รบัคณะผู้แทนการค้า 

จากต่างประเทศและน�าคณะผูป้ระกอบการไทยไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ	 รวมทัง้จัดงานแสดงสนิค้า 

ในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการได้รบัการส่งเสริมไปขยายตลาดกว่า	๙,๔๐๐	ราย	เกดิมลูค่า 

การสัง่ซือ้กว่า	๑๓๘,๐๐๐	ล้านบาท

 ๕.๓ พฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ SMEs และพฒันาตลาด รวมถงึพฒันาสนิค้า 

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ทีส่�าคญั	ดงัน้ี

  ๕.๓.๑ ด�าเนินโครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้า OTOP 

“The Giving Society” by OTOP (ร่วมสร้างสงัคมแห่งการให้

ด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP)	 ด�าเนินการแล้ว	 ดงันี้	 (๑)	 ก�าหนดกลยุทธ์ 

การพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีวามเหมาะสม	 โดยจดัอบรมสัมมนาให้ความรู ้

ด้านการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที	่

๓๑๐	 ราย	 รวมทัง้จดัอบรมบ่มเพาะ	Workshop	 ด้านการออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู ้ประกอบการ	 ๕๐	 ราย	 และจัดท�า

ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบของขวัญของท่ีระลึกรวม	 ๑๐๐	 รายการ 

และ	(๒)	พัฒนาศกึษาวเิคราะห์ก�าหนดกลยทุธ์และพฒันาผูป้ระกอบการ 

และผลติภณัฑ์ชมุชนสูต่ลาดออนไลน์	(Smart	Online	Trader)	ตามโครงการ	Thai	Commerce	Store	

โดยจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือขยายช่องทางการตลาดและใช้ส่ือออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ	 OTOP 

และเจ้าหน้าที่	 ๑๕	 รุ่น	 จ�านวน	 ๓,๐๘๐	 ราย	 และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	 ๑๐๐	 ราย 

เพื่อพัฒนาสู่การเป็น	Smart	Online	Trade	

  ๕.๓.๒ จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า “มหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

มอบความสขุสูป่ระชาชน”

  ๕.๓.๓ จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าร่วมกับเซ็นทรัล “ที่สุดมหกรรมสินค้า 

โอทอปไทย”	ทกุภูมภิาค	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๕.๓.๔ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week 2015	ร่วมกับส�านกังานพาณชิย์

จงัหวัด	๔	ภูมภิาค	และกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	ณ	สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ๕.๓.๕ จดังาน “กนิผลไม้ไทย ใช้ OTOP มอบสขุทัว่ไทย”	เป็นการส่งเสรมิและพฒันา

ตลาดเชงินวตักรรมให้แก่ผลติภณัฑ์ชมุชน	 สนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมิูศาสตร์	 (Geographical	 Indication:	 GI) 

โดยสามารถยืน่ขอข้ึนทะเบยีน	GI	รวม	๕	ชนดิสนิค้า

  ๕.๓.๖ พฒันาและส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิม และสร้างตราสินค้า (Brand) ให้แก่

สนิค้าผ่านกจิกรรมอบรมและการให้บรกิารต่าง ๆ

  ๕.๓.๗ ด�าเนนิโครงการเตรยีมความพร้อมสูต่ลาดประชาคมอาเซยีน	น�าผูป้ระกอบการ

บกุตลาดโดยเฉพาะตลาดอาเซยีน	เช่น	จดังาน	Thailand	Week	เข้าร่วมงานแสดงสนิค้า	“CAMBODIA	

IMPORT-EXPORT	&	OTOP”	งาน	“มหกรรมการค้าชายแดนจังหวดัตาก”	รวมทัง้มบีนัทกึความเข้าใจ	

(MoU)	ระหว่างกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศกบัสถาบันการศกึษาไทยรวม	๑๔	แห่ง	เพือ่เสรมิสร้าง

ประสบการณ์คนรุ่นใหม่

๖. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย
	 รฐับาลได้มุง่เน้นการสนบัสนนุการกระจายรายได้จากเมอืงใหญ่	สูเ่มอืงรอง	และท้องถิน่	สร้างการท่องเทีย่ว 

เชิงคณุภาพ	มกีารใช้จ่ายต่อหัว	 และจ�านวนวนัทีพ่�านกัในประเทศไทยมากขึน้	 รวมถงึการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ  

ด้านการท่องเทีย่ว	เช่น	การดูแลความปลอดภัยของนกัท่องเทีย่ว	การอ�านวยความสะดวกในการเข้าประเทศ 

การฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่ว	 การเจาะตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มใหม่	 การสนบัสนนุและพฒันาผู้ประกอบการ 

และบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว	การยกระดบัคุณภาพชวิีตของชมุชนอย่างยัง่ยนื

	 สถานการณ์นักท่องเทีย่ว	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	จนถงึวนัที	่๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มรีายได้ 

จากการท่องเทีย่วแล้วจ�านวน	๑.๑๘	ล้านล้านบาท	โดยตัง้แต่วันที	่๑-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	มจี�านวนนักท่องเท่ียว 

๒,๖๔๑,๙๙๘	คน	ขยายตวัร้อยละ	๓๗.๙๙	จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา	โดยนกัท่องเทีย่ว	๒	อนัดบัแรก 

คอื	นกัท่องเทีย่วชาวจนีและมาเลเซยี	ทัง้นี	้จ�านวนนกัท่องเทีย่วในท่าอากาศยานหลัก	๔	แห่ง	มสัีดส่วนรวมกนั 

ประมาณร้อยละ	๘๐	ของนกัท่องเทีย่วทัง้หมดของประเทศ	มจี�านวน	๒,๑๖๐,๘๖๖	คน	มกีารขยายตวั

ร้อยละ	๔๙.๓๗	 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา	 โดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมอืงทีข่ยายตวัถงึ 

ร้อยละ	๘๑.๓	รองลงมา	 ได้แก่	 ท่าอากาศยานเชียงใหม่	สวุรรณภมู	ิและภเูกต็	ทีข่ยายตวัร้อยละ	๖๙.๖ 

ร้อยละ	๔๘.๒	และร้อยละ	๒๔.๔	ตามล�าดบั	ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วนี	้รฐับาลได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

การท่องเทีย่วไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐	เพือ่เป็นการปฏิรปูการท่องเทีย่วไทยอย่างยัง่ยนื	โดยคณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่	 ๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 โดยมุ่งหวังให้เป็นวาระแห่งชาติ 

ที่ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว	้ 

โดยเน้นกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 และให้ความส�าคัญแก่การปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือน 

สูแ่หล่งท่องเทีย่วคณุภาพตัง้แต่ระดบันโยบายซ่ึงมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาตเิป็นกลไกหลกั 

ในการบรูณาการการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ดงักล่าวร่วมกบัระดบักลุม่จงัหวดั	 (คณะกรรมการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ประจ�าเขตพฒันาการท่องเทีย่ว)	 และระดบัจงัหวดั	 (คณะกรรมการท่องเทีย่วจงัหวดั)	 และทกุภาคส่วน 

ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้บังเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม	 การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ 

มกีารกระจายรายได้สูชุ่มชน	เสรมิสร้างคณุภาพชวีติท่ีดใีห้แก่คนไทย	และช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และวฒันธรรมของไทยให้อยู่คูก่บัสงัคมไทยอย่างยาวนาน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 นอกจากนี	้ยงัได้มีการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์	จดัท�าแผนปฏบิตักิารการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

จ�านวน	 ๑๕๖	 แห่ง	 และได้จัดท�าแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ให้ได้มาตรฐานสากล	ในอทุยานแห่งชาติน�าร่อง	๔	พืน้ที	่ได้แก่	อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่	อทุยานแห่งชาติ

ดอยอนิทนนท์	อุทยานแห่งชาติเอราวณั	และอทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี

 ๖.๑ จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วท่ีส�าคญั 

  ๖.๑.๑ จดัตลาดน�า้วถิไีทย คลองผดุงกรุงเกษม	 การจดัพืน้ทีต่ลาดน�า้	 และตลาดบก	

เร่ิมต้ังแต่สะพานอรทยัจนถึงบรเิวณเชิงสะพานมัฆวานรงัสรรค์	มกีารจ�าหน่ายสินค้าอปุโภค	และมกีารจดั

กจิกรรมต่าง	ๆ

  ๖.๑.๒ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิไีทย	 เป็นการเพิม่ 

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก 

ทีเ่กือ้กลูต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว	และเพิม่มาตรฐานความปลอดภยั 

ในชวีติและทรัพย์สนิ	 เพือ่จงูใจนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

ให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัด 

เป็นกลุ่มได้	 เช่น	 กลุ่มธรรมชาติ	 ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และสุขภาพ	 รวมท้ังได้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ ์

ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน	 ซ่ึงรัฐบาลได้ประกาศให้ปี	 ๒๕๕๘ 

เป็นปีท่องเทีย่ววิถไีทยโดยมเีป้าหมายทีจ่ะกระตุน้การเดนิทางการท่องเทีย่วและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว 

เพิ่มขึ้นเป็น	๒.๒	ล้านล้านบาท

  ๖.๑.๓ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถีิเกษตร เพือ่การกระจายรายได้ไปสูภ่าคการเกษตร 

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบาย	“๑๒	 เมืองต้องห้าม....

พลาด”	 เพือ่กระจายรายได้ไปสูภ่าคการเกษตร	 โดยมกีารคดัเลอืกพืน้ทีใ่น	 ๑๓	 จงัหวดั	 ทีม่คีวามพร้อม 

ในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร	ซ่ึงพจิารณาจดุเด่นทีน่่าสนใจในพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	โดยเริม่น�าร่องใน	๔	จงัหวดัแรก 

ได้แก่	จงัหวดันครปฐม	นครศรธีรรมราช	บรุรีมัย์	และเพชรบรูณ์	ครอบคลมุพืน้ท่ี	๑๒	เมอืงต้องห้าม...พลาด 

เขตพัฒนาการท่องเทีย่ว	๘	คลสัเตอร์	และครอบคลมุไปทกุภมูภิาคภายในปี	๒๕๖๐

  ๖.๑.๔ ด�าเนินกิจกรรมบูรณาการท่องเท่ียวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

(ในช่วงกลางคนื)	เป็นการเปิดให้เยีย่มชมพิพธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพระนคร	ในช่วงกลางคนืเป็นครัง้แรก 

ของประเทศ	โดยมกิีจกรรมทีน่่าสนใจ	ได้แก่	การนมัสการพระพทุธสหิิงค์	ณ	พระทีน่ัง่พทุไธสวรรย์	และเยีย่มชม 

พระที่นั่งต่าง	ๆ 	 ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 การชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม 

ของกรมศลิปากร	(Creative	Fine	Arts)	การออกร้านผลิตภณัฑ์ชมุชนในเขตกรุงเทพมหานคร	การแสดง 

จากส�านกัการสังคตี	กรมศิลปากร	รวมถงึการนมสัการพระพุทธไสยาสน์	ณ	วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร	และชมโบราณสถานและรปูแบบสถาปัตยกรรมเกาะกรงุรตันโกสนิทร์	ณ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร

  ๖.๑.๕ จัดมหกรรมอาหารเมอืงไทย (The 1st Thailand Gourmet Festival 2015) 

เพื่อสอดรับกับการเป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย	 ๒๕๕๘	 โดยใช้อาหารของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ ์

และอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น	 มาสร้างความประทบัใจในวถิแีห่งความเป็นไทยให้แก่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 

และชาวต่างชาต	ิเพือ่ดึงดดูให้นักท่องเท่ียวเพิม่การจบัจ่ายใช้สอยให้มากขึน้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๖.๑.๖ จดัเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่่ายท�าในประเทศไทย ครัง้ที ่๓ (Thailand 
International Film Destination Festival 2015) เพื่อเผยแพร่ความงดงามของทัศนียภาพ 
ของแหล่งท่องเทีย่วต่าง	ๆ	 ในประเทศไทยทีเ่คยปรากฏผ่านภาพยนตร์ทีฉ่ายไปทัว่โลก	พร้อมทัง้น�าเสนอ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพรองรับการถ่ายท�าภาพยนตร์ระดับโลกให้แก ่
กลุม่ผู้สร้างภาพยนตร์และกองถ่าย	ภายใต้แนวคิด	Scenery,	Scene	Seen,	on	Screen
  ๖.๑.๗ จดักจิกรรม “ล้างส้วมพร้อมกนั...รับวนัสงกรานต์” ขบัเคลือ่นภาคเีครือข่าย 
ร่วมดแูลและพฒันาห้องน�า้สาธารณะในแหล่งท่องเทีย่ว	รบัปีท่องเทีย่ววถิไีทย	ณ	วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร
  ๖.๑.๘ ด�าเนนิโครงการส้วมรถไฟสะอาดเพือ่การท่องเทีย่ว	เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันา
มาตรฐานความสะอาดของห้องน�า้ตามสถานรีถไฟในแหล่งท่องเทีย่ว	โดยเฉพาะสถานรีถไฟใน	“๑๒	เมอืง
ต้องห้าม...พลาด”	 ให้มีความสะอาด	 เพยีงพอ	และปลอดภยั	และได้มาตรฐานระดบัสากล	พร้อมรองรบั 
นกัท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาตท่ีิจะเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในปีท่องเทีย่ววถิไีทย	๒๕๕๘	ทัง้นี	้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยมีส้วมในสถานีรถไฟที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานแล้ว	จ�านวน	๒๕๑	สถานี	
จากสถานีรถไฟทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๔๔๓	 สถานี	 ส่วนสถานีรถไฟใน	๑๒	 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 
“๑๒	เมืองต้องห้าม...พลาด”	มีส้วมในสถานีที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานแล้วจ�านวน	๗	สถานี
  ๖.๑.๙ ด�าเนนิโครงการรณรงค์ห้องน�า้สาธารณะสะอาดเพือ่การท่องเทีย่ว มกีารมอบ 
โล่ประกาศเกยีรตคิณุแก่องค์กรภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการและมอบป้ายสญัลกัษณ์ห้องน�า้สาธารณะสะอาด 
เพือ่การท่องเทีย่ว	WC	OK	แก่องค์กรทีมี่การพฒันาห้องน�า้ท่ีโดดเด่นในสาขาต่าง	ๆ	
  ๖.๑.๑๐ ด�าเนนิโครงการพฒันาเครอืข่ายท่องเทีย่วโดยชมุชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง “ท่องเทีย่วชมุชน...ท่องเท่ียววถิไีทย”	 เพือ่สร้างการรับรูถ้งึภาพลกัษณ์ด้านบวกและมติรไมตรี
ของคนไทย	โดยเฉพาะนสิยัทีส่นกุสนานรืน่เรงิ	ความเป็นอยูอ่นัเรยีบง่ายแบบไทย	และเช่ือมโยงความรูส้กึ 
ของนักท่องเท่ียวให้เข้าถึงวิถีไทย	 (Thainess)	 ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเดินทาง 
ท่องเทีย่วทีส่นกุสนานและเบกิบานใจ	รวมถงึการเปิดประสบการณ์ใหม่	ๆ 	ของชาวต่างชาต	ิทัง้นกัท่องเทีย่ว 
กลุม่เดนิทางซ�า้	 (Re-visit)	 กลุม่ทีไ่ม่เคยรูจ้กัประเทศไทย	 (First	 visit)	 ได้เข้ามาเรยีนรูส้มัผสัเอกลกัษณ์ 
วถิคีวามเป็นอยูแ่บบไทย	 เน้นส่งเสรมิภาพลกัษณ์วถิไีทย	 อกีทัง้ยงัเป็นโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ	
๕	 รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี จงึเป็นโอกาสอนัดี 
ทีจ่ะได้จดังานเฉลมิพระเกยีรตเิผยแพร่พระมหากรุณาธคิณุในด้านต่าง	ๆ 	 ของพระองค์	 ให้เป็นทีป่ระจกัษ์
ต่อสายตาปวงอาณาประชาราษฎร์
  ๖.๑.๑๑ ลงนามจัดต้ังส�านักเลขาธิการอาเซียนว่าด้วยคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ 
ท่องเทีย่วอาเซยีน [Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA on TP)]  
มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการจดัตัง้ส�านกัเลขาธกิารระดบัภูมภิาคส�าหรบัการด�าเนนิงานตามข้อตกลงร่วม 
ว่าด้วยการยอมรับคณุสมบติัวชิาชพีด้านการท่องเทีย่วแห่งอาเซยีน

  ๖.๑.๑๒ ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเป็นเจ ้าบ้านที่ด ี
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รฐับาลได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
เพือ่สนองตอบนโยบายของรฐับาลจงึได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิ 
และพัฒนาเดก็	เยาวชน	และประชาชน	ซึง่เป็นบคุคลทีม่ส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ 
ในการสนบัสนนุส่งเสรมิการเป็นเจ้าบ้านทีด่ใีห้มคีวามรู้	ความสามารถ	
และทักษะในการจัดการด้านการท่องเที่ยว	 และกีฬาของชุมชน 
ของตนเอง	ตลอดจนสร้างประสบการณ์ในการเรยีนรู้ในการมส่ีวนร่วม 
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม	 แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ทีชุ่มชนด้วย	จงึได้จัดท�าโครงการส่งเสรมิการเป็นเจ้าบ้านทีดี่ขึน้	
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ซึง่ประกอบด้วย	๒	กิจกรรมหลกั	ๆ	คอื	(๑)	การส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดักจิกรรมการเป็นเจ้าบ้านทีด่ี 

ทั้ง ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ มีเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	 รวม	 ๖,๐๐๐	 คน 

ในการสร้างความรู้	ความเข้าใจในการท่องเทีย่วของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวดั	สร้างกระบวนการเรยีนรู	้ความเข้าใจ 

ในการเป็นเจ้าบ้านทีด่แีละการต้อนรบันกัท่องเทีย่วและสร้างประสบการณ์ในการเรยีนรูใ้นแหล่งท่องเทีย่ว 

ทีส่�าคญั/แหล่งเรยีนรู	้ศกึษาดูงานนอกสถานที	่และ	(๒)	การส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดักจิกรรมและ 

การประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี	 ซึ่งจะเน้นการน�าและใช้จักรยานทุกรูปแบบ 

ของประชาชนในพืน้ทีท่ีด่�าเนนิกิจกรรม	โดยจะมกีารจดักจิกรรมทัง้	๔	ภมูภิาค	รวม	๙	จงัหวดั	(จงัหวดัเลย 

แม่ฮ่องสอน	มุกดาหาร	อุบลราชธานี	ตราด	สุโขทัย	สุราษฎร์ธานี	พังงา	และชัยนาท)	ประมาณ	๓,๐๐๐-

๔,๐๐๐	คน	และเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมรณรงค์	

และประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตามบริบท	 อัตลักษณ์	 วิถีชีวิต	 รักษ์ส่ิงแวดล้อม	 กิจกรรม 

เพือ่สงัคมของแต่ละพืน้ทีต่ามความเหมาะสมโดยให้ความส�าคัญแก่บทบาทของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นหลัก 

ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทย	 เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได ้

และกระจายรายได้ไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

	 	 	 (๑)	 การส่งเสรมิเมืองท่องเทีย่ววถีิไทย ๑๒ จงัหวดั (๑๒ เมอืงต้องห้าม... 

พลาด) ได้ด�าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน	 ๑๒	 จังหวัด	 เพื่อกระจายนักท่องเที่ยว 

จากเมอืงท่องเทีย่วหลกัสูแ่หล่งท่องเทีย่วรอง	โดยพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มคีวามพร้อมทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน 

มาตรฐานการบริการ	ความปลอดภยั	และส่งเสริมการตลาด	ภายใต้ภาพลกัษณ์ของ	“๑๒	เมอืงต้องห้าม...พลาด” 

ได้แก่

 

	 	 	 	 (๑.๑)	 ล�าปาง	เมอืงทีไ่ม่หมุนไปตามกาลเวลา	ต่อให้ก้าวเรว็แค่ไหน	เม่ือไปถงึ 

เมอืงล�าปาง	จะกลายเป็นคนเดนิช้าทีอ่ยากซมึซบัความสวยงามทีไ่ม่หมนุไปตามกาลเวลา

	 	 	 	 (๑.๒)	 เพชรบรูณ์ เมอืงภูดอกไม้สายหมอก	ให้สองตาได้ดืม่ด�า่กบัดอกไม้บาน 

กลางภสูงู	ท่ามกลางสายหมอกทีล่อยมาเคาะประตหูน้าต่าง

	 	 	 	 (๑.๓)	 น่าน	 เมอืงกระซบิรกัเสมอดาว	 เมอืงต�านานแห่งขนุเขา	 เมอืงเก่า 

ทีม่ชีวีติ	และวัฒนธรรมทีโ่ดดเด่น	บรรยากาศทีโ่รแมนตกิ

	 	 	 	 (๑.๔)	 บรุรีมัย์ เมอืงปราสาทสองยคุ	 จากอดตีทีเ่ตม็ไปด้วยปราสาทหนิ	

ก�าลงัพลกิโฉมสู่เมอืงล�า้สมยั	

	 	 	 	 (๑.๕) เลย เมืองเย็นสุดสุขที่หน่ึงเลย	 กับบรรยากาศที่เย็นสบาย 

กลางทุง่ดอกไม้สชีมพบูนภูสงู

	 	 	 	 (๑.๖)	 สมทุรสงคราม	 เมอืงสายน�า้สามเวลา	 เกบ็เกีย่วความสขุเรยีบง่าย

กบัหวัใจของเมอืงสายน�า้ตัง้แต่เช้าจดค�า่
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	 	 	 	 (๑.๗)	 ราชบรุ ีเมอืงชุมชนคนอาร์ต	เป็นเมอืงทีม่ศิีลปะให้เหน็ทกุตารางนิว้ 

จากศลิปะอโุบสถ	ศลิปะหนงัใหญ่	ศลิปะร่วมสมยั	ศลิปะเพือ่หวัใจเดก็	กลายเป็นเมอืงนดัพบของคนรกัศลิปะ 

ไปโดยปรยิาย

	 	 	 	 (๑.๘)	 ตราด เมอืงเกาะในฝัน	ทะเลใส	หาดทรายสงบ	 รสีอร์ท	 สวยหรู	

บรกิารสดุเอก็ซ์คลซูฟี	เตมิฝันของคนรกัทะเลอย่างเพอร์เฟกต์

	 	 	 	 (๑.๙)	 จันทบุรี เมืองสวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้	 ไม่เพียงมีท้องทะเล 

ทีส่วยงาม	วถีิประมงทีอ่บอุน่	จนัทบรุยีงัโอบรบัทกุคนด้วยสวนแห่งความสขุทีห่วานฉ�า่ล�า้รสด้วยผลไม้อร่อย

	 	 	 	 (๑.๑๐)	ตรัง เมืองยุทธจักรแห่งความอร่อย	 ต�านานเมืองแห่งคนช่างกิน 

ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	หมยู่างหนงักรอบ	ติม่ซ�าค�าโต	ขนมเค้กมรูีเนือ้นุม่ลิน้	เมนพ้ืูนบ้านจานเด็ด

	 	 	 	 (๑.๑๑)	ชุมพร เมืองหาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี	 เมืองที่มีเสน่ห์ผืนทรายไกล 

สดุสายตา

	 	 	 	 (๑.๑๒)	นครศรธีรรมราช เมืองสองธรรม	คอื	ธรรมะ	และ	ธรรมชาติ

	 	 	 	 ทัง้น้ี	สถานการณ์ท่องเทีย่วใน	๑๒	เมอืงต้องห้ามพลาด	มอีตัราการเข้าพกั

เตบิโตในทกุพืน้ที	่โดยมอีตัราการเข้าพกัสูงสุด	๓	ล�าดบัแรก	คือ	จงัหวดัจนัทบรุ	ีร้อยละ	๗๔.๔๓	จงัหวดัตราด 

ร้อยละ	๖๗.๐๑	และจงัหวดัตรงั	ร้อยละ	๖๖.๑๓	และก่อให้เกดิรายได้ด้านการท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุี 

๓,๑๑๐.๗๐	ล้านบาท	จังหวดัตราด	๑,๓๖๘.๖๔	ล้านบาท	และจงัหวดัตรัง	๘๓๑.๔๗	ล้านบาท

	 	 	 (๒) การท่องเท่ียวเชงิการแพทย์ (Medical Tourism) จดัท�ายทุธศาสตร์ 

การส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน	Medical	 and	Wellness	 Tourism	 รวมทัง้เพือ่ส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่วเชงิการแพทย์	 (Medical	 Tourism)	 เช่น	พฒันาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรกัษาพยาบาล 

มีหลักประกันให้นักท่องเที่ยว	 มีมาตรการเพื่อให้ชาวต่างชาติทุกรายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

มีหลักประกันสุขภาพ	 มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ดี	 ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเท่ียว 

พฒันามาตรฐานให้เป็นสปาวถิไีทย	เช่น	สปาล้านนา	สปาวถิใีต้	และจะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างาน 

ร่วมกนัผลกัดนัการแก้ไขกฎหมายท่ีเกีย่วข้องเพือ่ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

	 	 	 (๓)	 การช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วทีป่ระสบเหตรุะเบิด บรเิวณแยกราชประสงค์ 

จากเหตกุารณ์ลอบวางระเบดิบรเิวณสีแ่ยกราชประสงค์ในวนัที	่ ๑๗	สงิหาคม	๒๕๕๘	ซึง่มนีกัท่องเท่ียว 

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชวีติและได้รบับาดเจบ็เป็นจ�านวนมาก	 รฐับาลได้จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการ 

และตดิตามสถานการณ์ในยามฉุกเฉนิเพือ่สรปุประเมนิสถานการณ์ประจ�าวนัในการช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบ 

จากเหตกุารณ์ดงักล่าว	 ซ่ึงสามารถด�าเนนิการช่วยเหลอืเยียวยานกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตโิดยการจ่ายเงนิชดเชย 

ตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 นอกจาก 

เงินจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว 

ภาคเอกชนด้านอตุสาหกรรมท่องเทีย่วยงัร่วมสมทบเงนิเพือ่มอบแก่ญาตขิองนักท่องเทีย่วทีส่ญูเสยีชวีติ 
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อกีรายละ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	รวมถงึการอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว	ผูบ้าดเจ็บ	และญาต	ิในการประสาน 

กบัโรงพยาบาล	รวมทัง้การจดัหาทีพ่กั	การจดัหารถรบั-ส่ง	และการประสานสายการบนิเพือ่เดนิทางกลบัประเทศ 

ซึง่นบัว่าเป็นอกีช่องทางหนึง่ของภาครฐัทีจ่ะสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจให้นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ได้รับรู้ถงึความใส่ใจของรฐับาลไทยทีด่แูลอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วอย่างเตม็ทีใ่นทกุสถานการณ์

	 	 	 (๔)	 การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว

	 	 	 	 (๔.๑)	 ประชาสมัพนัธ์และเตือนภัยด้านการท่องเทีย่ว (ปีที ่๔) ได้ด�าเนนิการ 

ในแหล่งท่องเท่ียวทีส่�าคญัของประเทศเพือ่ให้ข้อมลูการเตอืนภัยด้านการท่องเทีย่ว	ค�าแนะน�าในการป้องกนัภัย 

จากการท่องเที่ยว	 ชี้แจงช่องทางการร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาประสบเหตุในประเทศไทย	ผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	เช่น	คลปิวดิโีอ	แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์	

๙	ภาษา	(ภาษาไทย	องักฤษ	จนี	ญีปุ่น่	เกาหล	ีรสัเซยี	เยอรมนั	ฝรัง่เศส	และสเปน)	โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์	

๔	 ภาษา	 (ภาษาไทย	 อังกฤษ	 จีน	 และรัสเซีย)	 และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	 (Standee	 Board) 

ภาษาไทย-องักฤษ	รวมทัง้เผยแพร่กจิการศาลแผนกคดีนกัท่องเท่ียว	ซึง่ปัจจบุนัได้เปิดท�าการแล้ว	๗	แห่ง	

ได้แก่	 ศาลแขวงปทมุวนั	 ศาลแขวงดสุติ	 ศาลแขวงพระนครเหนอื	 ศาลจงัหวดัพทัยา	 ศาลจงัหวดัภเูกต็ 

ศาลจงัหวดัเกาะสมยุ	และศาลแขวงเชียงใหม่

	 	 	 	 (๔.๒)	 ปราบปรามแก๊งค์หลอกลวงนกัท่องเทีย่ว	 เพือ่เป็นการตัดวงจร 

การหลอกลวงนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ	 โดยมีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการ 

ต�ารวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าท�าการตรวจค้น	 ตรวจสอบเอกสารที่ตรวจยึด 

และสิ่งของทั้งหมด	 เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายในขั้นเด็ดขาด	 การปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย 

ทีจ่ะกระตุน้กลุ่มบคุคลทีม่พีฤตกิรรมหลอกลวงนกัท่องเทีย่วให้ปรบัตวั	เพือ่ประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน	

ก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ท่ีด	ีท�าให้นกัท่องเทีย่วเกดิความเช่ือมัน่	และซือ้สนิค้าบรกิารโดยไม่ถกูหลอกลวง

	 	 	 	 (๔.๓)	 เทีย่วเมอืงไทย อุน่ใจ ได้มาตรฐาน	เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ 

สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวไทยให้เป็นระดับสากล	 มีการออกร้านค้าขายสินค้า	 จองที่พัก 

และร้านอาหารไทยและอาหารฮาลาลจากสถานประกอบการทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานการท่องเทีย่วไทย 

ซึง่เป็นการประชาสมัพนัธ์	ขยายตลาด	และการสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการเข้าสู่กระบวนการประเมนิ 

และรับรองเพิม่ขึน้

	 	 	 	 (๔.๔)	 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ 

ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรทีีต้่องการให้มมีาตรการในการช่วยเหลอืเยยีวยานกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ทีชั่ดเจน	 เป็นรปูธรรม	 และรวดเรว็	 ซึง่กองทุนนีม้วีงเงินประมาณ	๒๐๐	 ล้านบาท	 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง 

การขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัในส่วนของระเบยีบการจ่ายเงนิเยยีวยา

	 	 	 (๕)	 ด�าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยาน 

เป็นการส่งเสรมิการใช้จกัรยานโดยให้มเีส้นทางจกัรยานในทกุจงัหวัด

และทุกพื้นที่	ซึ่งก�าหนดแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อเป็น

ทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานให้มากขึ้น	 จึงได้จัดโครงการ	

“คืนความสุขให้ประชาชนด้วยเส้นทางจักรยานท่ัวไทย”	 ปัจจุบัน

ด�าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยานแล้วเสร็จ	 ๖๗๔.๓๖	 กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๘๑.๒๔	กิโลเมตร	และมีแผนงานด�าเนินการ

ในอนาคต	 ๒,๓๑๓.๑๘	 กิโลเมตรรวมระยะทางจักรยานทั้งหมด	

๓,๐๖๘.๗๘	กิโลเมตร
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๖)	 ด�าเนินโครงการพัฒนาริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา	 อยู ่ระหว่างศึกษา 
ความเหมาะสม	(Feasibility	Study)	และจดัท�ารายละเอยีดของการออกแบบและการก่อสร้างโครงการพฒันา 
รมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	 โดยให้ยดึหลกัการทีจ่ะให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกเพศวยัได้เข้าถงึและใช้ประโยชน์
จากการด�าเนนิโครงการเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและให้หลีกเล่ียงการใช้พืน้ท่ีโครงการเป็นเส้นทาง
ส�าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์	 โดยรปูแบบโครงการจะเป็นการก่อสร้างทางเดนิคอนกรตีเสรมิเหลก็
เลยีบแม่น�า้เจ้าพระยา	 เริม่ต้นโครงการบรเิวณสะพานพระราม	๗	 แนวสายทางขนานไปตามแนวรมิฝ่ัง
ของแม่น�า้เจ้าพระยาทัง้ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวันตก	สิน้สดุทีส่ะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า	ระยะทางฝ่ังละ
ประมาณ	๗	กโิลเมตร	รวมสองฝ่ังยาวประมาณ	๑๔	กโิลเมตร	โดยจะพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณโครงการให้เกดิ 
ทศันยีภาพทีส่วยงาม	 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วของประเทศไทยเพือ่ให้ประชาชนทกุคนได้ใช้สอยร่วมกนั 
อย่างคุม้ค่า	 เพือ่ให้เป็นสญัลกัษณ์	 (The	New	Landmark)	 ของประเทศ	ทัง้นี	้ ได้เปิดรบัฟังข้อคดิเห็น 
และเสนอแนะจากประชาชนในพืน้ทีด้่วย

 ๖.๒ การส่งเสรมิการกฬีา
  ๖.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาของไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
และพลงัของกฬีาทัง้ในมติด้ิานสุขภาพ	และมติขิองการสร้างรายได้	และเสรมิสร้างช่ือเสียงภาพลักษณ์ทีด่ ี
ให้แก่ประเทศจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาการกีฬาของไทยใน	๔	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่	
	 	 	 (๑)	 การพฒันากฬีาสูค่วามเป็นเลศิ	(Sport	for	Excellence)	โดยมเีป้าหมาย 
เพือ่พฒันาการกีฬาของไทยอย่างต่อเนือ่งและย่ังยนื	สูค่วามเป็นหน่ึงในอาเซียน
	 	 	 (๒)	 การกีฬาเพือ่พฒันาคนอย่างเท่าเทียม	(Sport	for	All)	ซึง่ทีผ่่านมาได้จัดท�า
วดีทิศัน์ออกก�าลงักายให้แก่โรงเรียน	และสนบัสนนุให้น�ากฬีามาเป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนรู	้รวมถงึสนบัสนนุ 
ทกุภาคส่วน	และ	Social	Business	เพือ่ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาการกฬีาเพ่ือการพัฒนาคน
	 	 	 (๓)	 การส่งเสรมิกฬีาเพ่ือความสามัคคี	 (Sport	 for	Unity)	 เพือ่สร้างความรกั 
ความสามคัค	ีและใช้กฬีาเพือ่สร้างความเป็นหนึง่เดยีวกนัของคนในชาต	ิไม่แบ่งสแีบ่งฝ่าย
	 	 	 (๔)	 การส่งเสรมิกฬีาเพือ่การท่องเทีย่ว	(Sport	for	Tourism)	โดยการจดัสรร 
เงินภาษีบางส่วนของรัฐ	 เพื่อสร้างฐานให้กับการกีฬาอย่างยั่งยืน	 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับโลก 
การเป็นศนูย์กลางเกบ็ตวันกักฬีาระดบัโลก	 (Sport	 Hub)	 และการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางการกฬีา 
ในจงัหวดัต่าง	ๆ	โดยการส่งเสริมกฬีาเพ่ือการท่องเทีย่ว	ได้มกีารจัดกจิกรรมทีส่�าคญั	ดงันี้
	 	 	 	 (๔.๑)	 โครงการมนิมิาราธอนนานาชาตทิัว่ไทย คนืความสขุให้ประชาชน 
โดยใช้กจิกรรมการออกก�าลงักายเป็นสือ่	โดยจดัให้มกีจิกรรมทัง้สิน้	๓	กจิกรรม	ประกอบด้วย	ป่ันจักรยาน	
ระยะทาง	๓๘	กโิลเมตร	วิง่มนิมิาราธอน	ระยะทาง	๑๐	กโิลเมตร	และเดนิเพือ่สุขภาพ	ระยะทาง	๕	กโิลเมตร	
มนีกักีฬาจาก	๘๗๘	อ�าเภอทัว่ประเทศร่วมกจิกรรมอย่างคบัค่ัง

		 (๔.๒)	 มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ร้อยรวมใจถวายราชสดดุี 
ชงิถ้วยพระราชทาน ๒๐๑๕ Mouythai Royal World Cup	ระหว่าง
วนัท่ี	๑๓-๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๘ณ	ลานอเนกประสงค์	หน้าอาคารนมิบิตุร	
สนามกฬีาแห่งชาต	ิ ซ่ึงมปีระเทศเข้าร่วมการแข่งขนั	จ�านวน	๑๐๒	ประเทศ 
มนีกักีฬาและเจ้าหน้าที	่จ�านวน	๓,๐๗๐	คน	และมผีูเ้ข้าร่วมชมการแข่งขนั 
จ�านวน	๔๐,๐๐๐	คน	การแข่งขนัแบ่งออกเป็น	๑๑	ประเภท	ผูท้ีไ่ด้รบั 
รางวัลถ้วยพระราชทาน	 มีจ�านวน	 ๔	 รางวัล	 โดยทีมนักกีฬาจาก
ประเทศไทย	 ประเภทประชาชนชาย	 ได้รับถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๔.๓)	 มหกรรมนนัทนาการอาเซยีน “Play ASEAN”  ระหว่างวันที	่๒๕	กมุภาพนัธ์	- 

๑	มนีาคม	๒๕๕๘	 โดยมกิีจกรรมนันทนาการจากศลิปินไทยและศลิปิน	ASEAN	ศลิปินระดบัโลกมาร่วม 

ให้ความบนัเทงิ	มกีจิกรรม	เช่น	การสาธตินนัทนาการกลางสนาม	Play	ASEAN	บธู	PLAY	ASEAN	๑๐	บธู

สาธติอาหาร	การเสวนาแลกเปลีย่นความรูค้วามร่วมมอืด้านนนัทนาการระหว่างกลุ่มประเทศอาเซยีน	PLAY	

ASEAN	Vision	of	future	และนทิรรศการของแต่ละประเทศ	ASEAN	มผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน	๒๗,๓๕๐	คน 

ผูเ้ข้าร่วมมคีวามพงึพอใจในกจิกรรม	ร้อยละ	๙๐.๗๑	

	 	 	 (๔.๔)	 การแข่งขันกฬีาโรงเรยีนกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังที ่๑๘	มีโรงเรยีนกฬีา 

ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ	 ท้ังในและต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๓๑	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบัน 

การพลศกึษา	จ�านวน	๑๑	แห่ง	โรงเรยีนกีฬาสงักัดอืน่	จ�านวน	๑๑	แห่ง	และโรงเรยีนกีฬาจากประเทศมาเลเซยี 

สาธารณรฐัอนิโดนเีซีย	เนการาบรไูนดารสุซาลาม	และสาธารณรฐัสงิคโปร์	จ�านวน	๙	แห่ง	โดยมนีกักฬีา

และเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันฯ	จ�านวน	๖,๘๔๐	คน

	 	 	 (๔.๕)	 การแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๔๒ “นนทรเีกมส์” 

โดยมกีารจดัการแข่งขนั	๓๑	ชนดิกีฬา	๒	กีฬาสาธติ	(กฬีาปีนหน้าผา	กีฬาทางอากาศ)

	 	 	 (๔.๖)	 การจดัการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ ครัง้ที ่ ๔๓ “นครราชสมีาเกมส์” 

จ�านวน	๔๒	ชนิดกฬีา	โดยมนีกักฬีาและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	๑๕,๐๙๑	คน

	 	 	 (๔.๗)	 การจัดการแข่งขันกฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ท่ี ๓๓ “โคราชเกมส์” 

จ�านวน	๑๘	ชนิดกฬีา	โดยมนีกักฬีาและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	๓,๖๘๕	คน	

	 	 	 (๔.๘)	 การจัดการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๑ “จนัทบรูเกมส์” 

ด�าเนินการจดัแข่งขัน	๔๓	ชนดิกีฬา	มนีกักีฬาและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	๑๔,๐๐๗	คน	

  ๖.๒.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมด้านกีฬาระดับนานาชาต ิ

ในประเทศไทย	เพือ่เป็นการแสดงศกัยภาพด้านกีฬาของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีา

ในระดบันานาชาต	ิซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกฬีาในภูมภิาคเอเชีย	

รวมถงึการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุด้านกฬีาในระดบันานาชาต	ิซ่ึงจะมผีลในเชิงบวกต่อการประชาสัมพนัธ์

และส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ประเทศ	น�ารายได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง	 รัฐบาลได้พิจารณา 

ให้การสนบัสนนุการจดัการแข่งขนั	และการประชมุกฬีาระดบันานาชาต	ิดงัน้ี

	 	 	 (๑)	 การเป ็นเจ ้ าภาพจัดการแข ่ งขัน 

กีฬาเอเชียนบีชเกมส์	 ครั้งท่ี	 ๔	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๔-๒๓	พฤศจิกายน 

๒๕๕๗	ณ	จงัหวดัภเูกต็	จดัการแข่งขนั	๒๖	ชนดิกีฬา	โดยม	ี๔๓	ประเทศ

ทัว่ภูมภิาคเอเชยีส่งนกักฬีาจ�านวน	๒,๓๓๕	คนเข้าร่วมการแข่งขนั

	 	 	 (๒)	 การเป ็นเจ ้ าภาพจัดการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารสมาคมสหพนัธ์โอลมิปิกแห่งชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๗	

(ANOC	General	Assembly	2014)	ระหว่างวนัที	่๕-๘	พฤศจกิายน	๒๕๕๗ 

ณ	กรุงเทพมหานคร	มผีูแ้ทนคณะกรรมการโอลมิปิกจากประเทศสมาชกิ	

จ�านวน	๒๐๔	ประเทศ	รวมทัง้เจ้าหน้าทีจ่ากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

(International	Olympic	Committee:	IOC)	สภาโอลมิปิกแห่งเอเชยี	

(Olympic	Council	of	Asia:	OCA)	และสือ่มวลชนจากต่างประเทศ	

จ�านวน	๒,๐๐๐	คนเข้าร่วมการประชุม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๖.๒.๓ การจดัการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาต	ิสนบัสนนุการเตรียมเกบ็ตวัฝึกซ้อม	

และการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาต	ิ โดยให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ	สถานที่ 

ในการเก็บตวัฝึกซ้อม	การจดัจ้างผูฝึ้กสอนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิการสนบัสนนุด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา 

เพือ่ให้นกักีฬาทมีชาติไทยมศีกัยภาพสงูสดุในการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาต	ิดงันี้

	 	 	 (๑)	 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์	 ครั้งที่	 ๑๗	 ระหว่างวันท่ี 

๑๙	กนัยายน-๔	ตลุาคม	๒๕๕๗	ณ	เมอืงอนิชอน	สาธารณรฐัเกาหล	ีโดยประเทศไทยส่งนกักฬีาเข้าร่วม 

การแข่งขัน	จ�านวน	๕๑๗	คน	 ใน	๓๖	ชนดิกีฬา	ประเทศไทยได้อนัดบัที	่๖	ของการแข่งขนัจากผลงาน 

๑๒	เหรยีญทอง	๗	เหรียญเงนิ	และ	๒๘	เหรยีญทองแดง

	 	 	 (๒)	 การเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาเอเชยีนพาราเกมส์	 คร้ังที	่ ๑๑	 ระหว่างวนัท่ี	

๑๘-๒๔	ตลุาคม	๒๕๕๗	ณ	 เมอืงอนิชอน	สาธารณรฐัเกาหล	ีประเทศไทยส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั	

จ�านวน	๒๙๙	คน	ใน	๑๕	ชนดิกีฬา	ประเทศไทยได้อนัดบั	๖	ของการแข่งขนั	จากผลงาน	๒๑	เหรยีญทอง	

๓๙	เหรยีญเงิน	และ	๔๗	เหรยีญทองแดง

	 	 	 (๓)	 การเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาซเีกมส์	ครัง้ที	่๒๘	ระหว่างวนัที	่๕-๑๖	มถินุายน	๒๕๕๘ 

ณ	สาธารณรฐัสงิคโปร์	ประเทศไทยส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั	 จ�านวน	๗๙๓	คน	 ใน	๓๖	ชนดิกฬีา	

ประเทศไทยมผีลการแข่งขันอนัดบัที	่๑	ของการแข่งขนั	จากผลงาน	๙๕	เหรยีญทอง	๘๓	เหรียญเงนิ	และ	

๖๙	เหรยีญทองแดง

	 	 	 จากความส�าเรจ็ในการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบันานาชาตริายการต่าง	ๆ  

รฐับาลโดยกองทนุพัฒนาการกีฬาแห่งชาตจิงึมอบเงนิรางวลัให้แก่นกักฬีา	บคุลากรทางการกีฬา	และสมาคม 

กีฬาแห่งประเทศไทย	 เพื่อสร้างก�าลังใจและตอบแทนความมานะของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ดังนี้ 

กฬีาเอเชยีนเกมส์	 จ�านวน	๙๒,๙๒๐,๐๐๐	บาท	กฬีาเอเชยีนพาราเกมส์	 จ�านวน	๖๐,๖๒๒,๕๐๐	บาท 

และกฬีาซเีกมส์	จ�านวน	๑๔๔,๙๔๕,๐๐๐	บาท	กฬีาเอเชียนบชีเกมส์	จ�านวน	๕๗,๗๓๐,๐๐๐	บาท	รวมเป็นเงิน 

ทัง้สิน้	๓๕๖,๒๑๗,๕๐๐	บาท

  ๖.๒.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันกีฬา 

สถาบนัการศึกษาช้ันน�าในต่างประเทศเพือ่ร่วมมอืในการอบรม	พฒันา	

และเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬา	 บุคลากรทางการกีฬาให้มีความรู ้

ความสามารถมุง่สูค่วามเป็นเลศิ	 สามารถปฏิบตัหิน้าทีใ่นระดับชาตไิด้	

เช่น	จดัท�าบนัทกึข้อตกลงทางวชิาการว่าด้วยความร่วมมอืทางการกฬีา

กบัสถาบนักฬีาแห่งสหรฐัอเมรกิา	(United	State	Sports	Academy,	

INC:	 USSA)	 เพือ่สร้างความร่วมมอืทางวชิาการว่าด้วยความร่วมมอื

ทางการกฬีา	เพือ่พฒันากฬีาของประเทศไทยให้มีความทนัสมัยทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของโลกกีฬา	 โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ 

ซึง่การลงนามความร่วมมือจะมกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการฝึกอบรมทัง้ในประเทศไทยและในอเมรกิา 

โดยพนัธสญัญานีจ้ะมผีลนบัจากวนัลงนามเป็นระยะเวลา	 ๕	 ปี	 ระหว่างสถาบนักฬีาของไทยและสถาบนั 

World	Academy	of	Sport	(WAoS)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๗. สนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจพร้อมกับรกัษาเสถยีรภาพของราคา
อย่างเหมาะสม

 ๗.๑ ดแูลค่าครองชพีให้แก่ประชาชนผูม้รีายได้น้อย
  ๗.๑.๑ ปรบัลดราคาจ�าหน่ายสนิค้า	 ตามภาวะราคาน�า้มนัทีล่ดลง	 โดยหารอืร่วมกบั 
ผูผ้ลติและผูค้้า	จ�านวน	๘	รายการ	โดยลดลงเฉลีย่ระหว่างร้อยละ	๒-๑๕	และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจัดท�า
แผนเพ่ือผลกัดนัให้ราคาสินค้าลดลงได้มากข้ึน	
  ๗.๑.๒ จดังานธงฟ้าทัว่ประเทศ รวม	๑,๙๐๐	ครัง้	มลูค่าจ�าหน่ายรวม	๑,๘๐๐	ล้านบาท 
สามารถลดภาระค่าครองชพีให้แก่ประชาชนได้กว่า	๗	 ล้านคน	มลูค่ากว่า	๗๐๐	 ล้านบาท	และกระจาย 
ไปยงัแหล่งชมุชน	โดยจดัรถ	“ธงฟ้าสู่ชมุชน” ใน	๕๐	เขตของกรงุเทพมหานครมมูีลค่าจ�าหน่ายรวม	๙๓	ล้านบาท 
สามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้	 ๓๔	 ล้านบาท	นอกจากนี้	 	 ได้จัดธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัด 
เพ่ือช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ผูป้ระสบภัยแล้ง	จ�านวนกว่า	๗๐๗	ต�าบล	ในพืน้ที	่๑๙	จงัหวดั 
มมีลูค่าการจ�าหน่าย	๙๓	 ล้านบาท	สามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า	๖๐	 ล้านบาท	รวมทัง้ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	จ�านวน	๑๙	ต�าบล	ในพืน้ที	่๑๗	จงัหวดั	มมีลูค่าการจ�าหน่ายรวม	๒.๑	ล้านบาท 
สามารถลดค่าครองชพีประชาชนได้กว่า	๑.๔	ล้านบาท
  ๗.๑.๓ จ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตามโครงการเพื่อชุมชน น�าข้าวสารในสต็อกของ
รัฐบาลไม่เกนิ	๒๐,๐๐๐	ตนั	จดัท�าข้าวสารบรรจถุุง	ขนาด	๒	กโิลกรมั	จ�านวน	๑,๐๐๐	ตนั	(๕๐๐,๐๐๐	ถงุ) 
เป็นข้าวขาว	 ๕%	 จ�านวน	 ๙๐๐	 ตัน	 และข้าวสารเหนียว	 ๑๐%	 จ�านวน	 ๑๐๐	 ตัน	 จ�าหน่ายให้แก่ 
ผูม้รีายได้น้อยราคาต�า่กว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ	๒๐	ผ่านสหกรณ์รวม	๕๘	จงัหวดั	๑๒๔	สหกรณ์
  ๗.๑.๔ จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
และประชาชนท่ีประสบภัยธรรมชาติ	 โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ลดราคาจ�าหน่ายสินค้าที่จ�าเป็นต่อการครองชีพร้อยละ	 ๑๐-๕๐	 ผ่านร้านค้า 
ของสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 จ�านวน	๒๓	สนิค้า	 
๑๐๘	รายการ	ระยะเวลา	๖	 เดอืน	 (สงิหาคม	๒๕๕๘-มกราคม	๒๕๕๙)	 ในพืน้ที	่๓๕	จงัหวดั	มร้ีานค้า 
เข้าร่วม	๒๕๗	แห่ง
  ๗.๑.๕ จัดหาร้านอาหารปรงุส�าเรจ็เพือ่คนืความสขุทกุจาน 
ให้ประชาชน	(หนณูชิย์...พาชมิ)	มร้ีานค้าเข้าร่วมทัว่ประเทศ	รวม	๓,๒๐๐	แห่ง	 
สามารถลดภาระค่าครองชพีได้ประมาณวันละ	๒.๗	ล้านบาท	คิดเป็นมลูค่า
รวมกว่า	๗๐๐	ล้านบาท	
  ๗.๑.๖ ตรึงราคาจ�าหน ่ายสินค ้าอุปโภคบริ โภค
โดยขอความร่วมมอืผูผ้ลติสนิค้าในกลุม่ต่าง	ๆ 	ขยายระยะเวลาในการตรงึราคา 
หรือชะลอการปรบัราคาจ�าหน่ายจนถงึเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๕๘
  ๗.๑.๗ จัดมหกรรมลดราคาสินค้างาน “เทใจ คืนสุข  
สู ่ประชาชน”	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ	 โดยร่วมกับผู้ผลิต 
ผูจ้�าหน่ายรายใหญ่	 ห้างค้าปลกีค้าส่ง	 ห้างสรรพสนิค้า	 และร้านสะดวกซือ้ 
กว่า	๑๒,๘๐๐	แห่งท่ัวประเทศ	มลูค่าจ�าหน่ายประมาณ	๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	
และจดังาน“เทใจ...คนืสขุ...ต้อนรบัเปิดเทอม”	 ลดราคาสนิค้าชดุนกัเรยีน	
อุปกรณ์การเรียน	 และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น	 มูลค่าการจ�าหน่าย
ประมาณ	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๗.๑.๘ รบัเรือ่งร้องเรยีน	ผ่านสายด่วน	๑๕๖๙	รวม	๑,๙๙๕	ค�าร้อง	พบการกระท�าความผดิ 
๒๓๒	ราย	และได้ด�าเนนิการเปรยีบเทยีบปรบัตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสินค้าและบรกิาร	พ.ศ.	๒๕๔๒

 ๗.๒ ขยายระยะเวลาด�าเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดินทาง
มีการขยายระยะเวลาด�าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 
๓	 เดอืน	ตัง้แต่วนัที	่ ๑	 สงิหาคม	๒๕๕๘-๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	และให้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทาง 
การด�าเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดนิทางในระยะต่อไปต่อคณะรฐัมนตร ี
ก่อนด�าเนนิการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัทราบ	

 ๗.๓ มาตรการระยะสัน้ทีช่่วยสนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ และมาตรการเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิในระยะยาว
  ๗.๓.๑ มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเทีย่ว และจดัอบรมสมัมนาภายในประเทศ 
มผีลใช้บงัคบัถงึวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๗	เพือ่เป็น 
การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารใช้บริการธรุกจิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ	 โดยยกเว้น 
ภาษเีงนิได้ให้แก่บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีไ่ด้จดัให้มกีารอบรมสมัมนาภายในประเทศให้แก่ลกูจ้าง	
ส�าหรบัเงนิได้เป็นจ�านวนร้อยละหนึง่ร้อยของรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา	 ค่าห้องพกั	 ค่าขนส่ง	
หรอืรายจ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิน�าเทีย่วตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิ
น�าเทีย่วและมคัคเุทศก์เพือ่การอบรมสัมมนาดงักล่าว	 โดยได้ประกาศใช้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ไปแล้ว	 ดงันี	้ (๑)	 กฎกระทรวง	 ฉบบัที	่ ๓๐๕	 (พ.ศ.	๒๕๕๗)	 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วย 
การยกเว้นรษัฎากร	ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	เมือ่วันที	่๑๖	ธนัวาคม	๒๕๕๗	และ	(๒)	พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๘๐)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	ประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	เมือ่วนัท่ี	๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๗
  ๗.๓.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการเงินกู ้ 
เพือ่การพฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรน�า้และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน	คณะรัฐมนตรมีีมติ 
เมื่อวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	๒๕๕๘	 อนุมัติให้ด�าเนินโครงการเงินกู้	 กรอบวงเงิน	 ๗๗,๐๙๕.๕๖๕	 ล้านบาท 
และต่อมาได้มมีติเมือ่วนัท่ี	๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	อนมุตัแิหล่งเงินลงทนุส�าหรบัโครงการเงนิกู้	ประกอบด้วย 
เงินยืมจากกองทุน	 ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิวงเงิน	๑๔,๓๐๐	ล้านบาท	และเงินกูเ้พือ่พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม	ตามมาตรา	๒๒ 
และมาตรา	๒๓	ของพระราชบญัญตับิรหิารหนีส้าธารณะ	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในกรอบวงเงนิไม่เกนิ	๖๕,๗๐๐	ล้านบาท 
โดยมสีถานะการด�าเนนิโครงการ	ณ	วันที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	ดงันี้

โครงการ/แผนงาน
วงเงินตามมติ

คณะรัฐมนตรี
จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย

(๑)	แผนงาน/โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน�า้ ระยะเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเตมิ)

กรมชลประทาน ๒๓,๘๕๖.๓๘๔ ๑๖,๙๔๖.๓๕๘ ๒,๔๓๗.๒๘๖

กรมทรัพยากรน�้า ๖,๒๓๙.๑๙๐ ๕,๐๕๒.๙๓๘ ๔๘๔.๘๖๗

กรมโยธาธิการและผังเมือง ๓,๗๒๓.๔๖๐ ๓,๖๑๔.๙๕๓ ๑๘.๘๕๕

หน่วยงานอื่น	ๆ 	* ๓,๗๘๓.๗๙๘	 ๓,๔๖๕.๔๔๑ ๔๑.๘๕๑

รวม ๓๗,๖๐๒.๘๓๒ ๒๙,๐๗๙.๖๙๐ ๒,๙๗๙.๑๑๗

หน่วย :  ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๗.๓.๓ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ	 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่	 ๑	 กันยายน	๒๕๕๘ 
เหน็ชอบและอนมัุต	ิ๓	มาตรการ	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูใ่นระดบัหมูบ้่าน	 เพือ่ให้ประชาชนผูม้รีายได้น้อย 
ในแต่ละท้องถิน่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในการประกอบอาชพีและยกระดบัคณุภาพชวีติ	โดยให้ธนาคาร
ออมสนิและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เป็นระยะเวลา	๗	ปี	
แก่กองทนุหมูบ้่านทีม่ศีกัยภาพ	กองทนุละไม่เกนิ	๑	ล้านบาท	วงเงินรวม	๖๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยกองทนุ
สามารถน�าเงนิไปให้สนิเช่ือปลอดดอกเบีย้ใน	๒	ปีแรก	และสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ในช่วงทีเ่หลอืของระยะเวลา 
การให้สินเชื่อ	 โดยจะต้องด�าเนินการท�านิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๘ 
ซึง่มาตรการนีค้รอบคลมุ	๓	ล้านครัวเรอืน	หรอื	๑๐.๕	ล้านคนทัว่ประเทศ

หมายเหตุ	 :	 หน่วยงานอื่น	ๆ 	 *	 ประกอบด้วย	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 กรมทรัพยากรธรณี	 กรมแผนที่ทหาร 
ศูนย์เตอืนภยัพิบัตแิห่งชาต	ิ ส�านกังานสถิติแห่งชาต	ิ กรมควบคมุมลพิษ	กรมอุตนิุยมวทิยา	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร

โครงการ/แผนงาน
วงเงินตามมติ

คณะรัฐมนตรี
จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย

(๒)	แผนพัฒนาขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 

กรมทางหลวง ๒๕,๐๐๐.๐๐๐ ๒๔,๗๕๖.๒๒๘ ๑,๖๒๒.๘๘๒

กรมทางหลวงชนบท ๑๔,๔๙๒.๗๓๓ ๑๔,๐๔๐.๙๑๑ ๖๓๓.๖๓๕

รวม ๓๙,๔๙๒.๗๓๓ ๓๘,๗๙๗.๑๓๙ ๒,๒๕๖.๕๑๘

รวมทั้งสิ้น (๑)+(๒) ๗๗,๐๙๕.๕๖๕ ๖๗,๘๗๖.๘๒๙ ๕,๒๓๕.๖๓๕

หน่วย :  ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ชวยใหเกิดการจางงาน การบริโภค เเละการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตำบล

จัดสรรงบประมาณใหในระดับตำบล ตำบลละ ๕ ลานบาท (๗,๒๕๕ ตำบล รวม ๓๙,๗๔๓.๘๐ ลานบาท)

ประเภทโครงการ ซอมเเซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ สงเสริมการพัฒนาชุมชนตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง
เเละโครงสรางเศรษฐกิจเเละสังคมอื่น ๆ

เเหลงเงิน : งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เเละ/หรือปงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๙,๗๔๓.๘๐ ลานบาท
โดยนับรวมวงเงินตามมาตรการสำคัญเรงดวนที่ชวยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจนในการเสริมสรางความเขมเเข็งอยางยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๖,๕๔๑.๐๙ ลานบาท เเละโครงการชวยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
ใหเเกกลุมสหกรณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๔๙๐.๖๐ ลานบาท

กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการการ

ระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี

ใหความเห็นชอบ

ผานนายอำเภอ

เบิกจายเเลวเสร็จภายใน

๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

จัดสรรงบประมาณเเละรายงานผล

การเบิกจายใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน

เรงรัดการดำเนินโครงการเเละรายงาน

การประเมินผลโครงการตอคณะรัฐมนตรี

อนุมัติโครงการ รวบรวมโครงการ

	 	 	 (๒)	 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล	 เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ผูม้รีายได้น้อยในต่างจงัหวดัทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่	ซึง่มผีลกระทบ 

ต่อก�าลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง	 โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล 

จะช่วยให้เกดิการจ้างงาน	การบรโิภค	และการลงทนุในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	ซึง่เน้นให้เกดิการจ้างแรงงาน

หรอืก่อให้เกดิการจดัจ้างสนิค้าและบรกิารในจงัหวดั	 โดยจดัสรรเงนิงบประมาณให้ต�าบลละ	๕	 ล้านบาท 

ให้แก่	๗,๒๕๕	ต�าบลทัว่ประเทศ	วงเงนิ	๓๖,๒๗๕	ล้านบาท	ซึง่ต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีติเมือ่วนัที	่๘	กนัยายน	

๒๕๕๘	 เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้เดิม 

อกีจ�านวน	๑,๖๓๘.๗๗๖๓	ล้านบาท	รวมเป็นกรอบวงเงนิตามมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัต�าบล	

รวมเป็นเงนิ	๓๗,๙๑๓.๗๗๖๓	ล้านบาท	และเม่ือวนัที	่๖	ตลุาคม	๒๕๕๘	ได้มกีารอนมุติัเพิม่เตมิอกีจ�านวน	

๑,๘๓๐	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน	๓๙,๗๔๓.๘๐	 ล้านบาท	 โดยต้องเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิตามโครงการ 

ให้เสรจ็ภายในวนัที	่๓๑	มกราคม	๒๕๕๙
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๓)	 มาตรการส่งเสรมิการลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ	รายการละ 

ไม่เกนิ	๑	ล้านบาท	เพือ่เตมิเตม็การใช้จ่ายของรฐับาลขณะทีร่อการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน	โดยต้องด�าเนนิการ 

เบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘

  ๗.๓.๔ มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน	ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบเมือ่วันที	่๘	กนัยายน	๒๕๕๘	

ประกอบด้วยโครงการย่อย	ดงันี้

	 	 	 (๑)	 โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ	

SMEs	โดยก�าหนดให้ธนาคารออมสนิให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่แก่ธนาคารพาณชิย์และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

ทีอ่ตัราร้อยละ	๐.๑	ต่อปี	และธนาคารพาณชิย์และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ให้สนิเชือ่

แก่ผูป้ระกอบการในอตัราร้อยละ	๔	ต่อปี	ระยะเวลาให้สินเชือ่	๗	ปี	รวมวงเงนิ	๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค�้าประกันสินเช่ือโครงการ 

ค�า้ประกันสนิเชือ่	(Portfolio	Guarantee	Scheme:	PGS)	ระยะที	่๕	มวีงเงินค�า้ประกนั	๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท 

วงเงินค�้าประกันต่อราย	SMEs	สูงสุดไม่เกิน	๔๐	ล้านบาท	ระยะเวลาการค�้าประกัน	๗	ปี	โดยบรรษัท 

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 จ่ายค่าประกันชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ	 ๓๐ 

ของภาระค�้าประกัน	 (ร้อยละ	 ๑๕	 แรกจ่ายค่าประกันชดเชยร้อยละ	 ๑๐๐	 ร้อยละ	 ๑๕	 ที่เหลือ 

จ่ายค่าประกันชดเชยร้อยละ	๕๐	ของภาระค�้าประกันต่อราย	SMEs)

	 	 	 (๓)	 มาตรการสนับสนุน	 SMEs	 ผ่านการร่วมลงทุนใน	 SMEs	 ระยะเริ่มต้น 

(Start-up)	ทีม่ศีกัยภาพสงู	โดยความร่วมมอืของธนาคารออมสิน	ธนาคารเพือ่การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 และธนาคารกรงุไทย	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุ 

แห่งละ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	รวม	๖,๐๐๐	ล้านบาท

กระตุนใหเกิดการจางงานเเละสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางเเละตางจังหวัด
ดวยการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

เม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจรวม ๔๐,๐๐๐ ลานบาท

งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                     จัดทำโครงการใหม

โครงการลงทุนขนาดเล็กของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอื่น

ทั่วประเทศ รายการละไมเกิน ๑ ลานบาท

(เปนรายจายลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม บริหารจัดการน้ำ

เพิ่มประสิทธิภาพเเละศักยภาพการผลิตของชุมชน สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

ชุมชนดูเเลรักษาไดเเละใชประโยชนไดตอเนื่อง กระจายทุกพืื้นที่ ไมซ้ำซอน)

เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับใหความเห็นชอบ

โครงการเเละสงใหสำนักงบประมาณภายใน ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรงรัดโครงการตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายจายลงทุนวงเงินไมเกิน ๑ ลานบาท

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายจายลงทุนเงินไมเกิน ๑ ลานบาท ลงนามในสัญญา

เเละเบิกจายใหเเลวเสร็จ ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

หนวยงานจัดซื้อจัดจางเเละเบิกจายภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักงบประมาณติดตามเเละรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน

เเละรายงานผลสำเร็จของโครงการภายในมกราคม ๒๕๕๙
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๔)	 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับผู้ประกอบการ	 SMEs 

เป็นเวลา	 ๒	 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที ่

๑	มกราคม	๒๕๕๘	จนถึงรอบระยะเวลาบญัชวัีนที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙	ดงันี้

ก�าไรสุทธิของ SMEs ปัจจุบัน ข้อเสนอ

๐-๓๐๐,๐๐๐	บาท ยกเว้น ยกเว้น

๓๐๐,๐๐๑-๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท ร้อยละ	๑๕ ร้อยละ	๑๐

๓,๐๐๐,๐๐๑	บาทขึ้นไป ร้อยละ	๒๐

	 	 	 (๕)	 มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่	 (New	 Start-up) 

โดยยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลส�าหรบัผู้ประกอบการ	 SMEs	 ในอตุสาหกรรมเป้าหมายหลักทีม่ศัีกยภาพ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘-๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙ 

เป็นเวลา	๕	รอบระยะเวลาบัญชต่ีอเน่ืองกนั

  ๗.๓.๕ การจดัต้ังกองทนุร่วมลงทนุในกจิการ SMEs (SMEs Private Equity Trust 

Fund) เพือ่สนบัสนนุด้านแหล่งเงนิทนุให้แก่	SMEs		ผ่านกองทนุร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

	ในวงเงนิลงทนุ	๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	ล้านบาท	โดยจะแบ่งการลงทนุเป็นกองทนุย่อย	ซ่ึงแต่ละกองทุนมีนโยบาย 

ในการลงทนุตามแต่ละประเภท	SMEs	ทีม่ศัีกยภาพในการเตบิโต	ปัจจบัุนธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้กองทนุย่อยกองแรกแล้วในวงเงนิ	๕๐๐	ล้านบาท	และมกีลุ่มลกูค้า

ทีผ่่านเกณฑ์คณุสมบตัแิล้ว	๔	ราย

  ๗.๓.๖ มาตรการสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของประชาชนรายย่อย 

(สนิเชือ่ Nano-Finance)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าไปใช้ในการประกอบอาชพี	โดยการเปิดโอกาสให้นติบิคุคล

ทีมี่คณุสมบตัติามเกณฑ์ทีก่�าหนดสามารถให้สนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีส�าหรบับุคคลธรรมดาได้

ในวงเงนิไม่เกนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาทต่อราย	และคดิอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ	๓๖	ต่อปี	ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิ 

ให้ประชาชนทีม่รีายได้น้อยสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในระบบได้มากขึน้	ปัจจบุนัมผีูป้ระสงค์ประกอบธรุกจิ 

ยื่นขอใบอนุญาต	 จ�านวน	 ๒๔	 ราย	 โดยผ่านเกณฑ์และลงนามใบอนุญาตแล้ว	 จ�านวน	 ๑๘	 ราย 

ซ่ึง	 ณ	 สิ้นเดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 มีบริ ษัทที่ เป ิดให ้บริการแล ้ว	 จ�านวน	 ๕	 ราย	 ได ้แก  ่

(๑)	บรษิทั	ไทยเอซ	แคปปิตอล	จ�ากัด	(๒)	บรษัิท	เงนิสดทนัใจ	จ�ากัด	(๓)	บรษิทั	เมอืงไทยลสิซิง่	จ�ากัด 

(๔)	 บริษัท	 สหไพบูลย์	 จ�ากัด	 และ	 (๕)	 บริษัท	 แมคคาเลกรุ๊พ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยมีการให้กู้แล้ว 

จ�านวน	๓,๑๔๑	ราย	เป็นวงเงนิ	รวม	๕๙.๐๑	ล้านบาท

  ๗.๓.๗ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคาร 

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย	๓	โครงการย่อย	ดงันี	้(๑)	โครงการปลดเปลือ้งหนีส้นิ 

(๒)	โครงการปรบัโครงสร้างหนี	้(๓)	โครงการขยายเวลาช�าระหนี	้โดยมกีลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	เกษตรกรรายย่อย 

ทีม่หีนีส้นิรายละไม่เกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	ประมาณ	๘๑๘,๐๐๐	ราย	หนีส้นิประมาณ	๑๑๖,๐๐๐	ล้านบาท 

มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๘-๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	 โดยใช้ข้อมูลลูกหนี ้

ทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส�ารวจ	ณ	วนัที	่๓๑	มกราคม	๒๕๕๘	โดยมรีายละเอยีด

และผลการด�าเนนิงาน	ดงันี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๑)	 โครงการปลดเปลือ้งหน้ีสนิเกษตรกร	 เกษตรกรรายย่อยทีไ่ม่มีศักยภาพ 

หรือมีเหตุผิดปกติ	 เช่น	 เสียชีวิต	 ทุพพลภาพ	 เจ็บป่วยเรื้องรัง	 และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถ 

ประกอบอาชพีได้	ประมาณ	๒๘,๐๐๐	ราย	หนีส้นิประมาณ	๔,๐๐๐	 ล้านบาท	ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรพจิารณาปลดหน้ีให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยการจ�าหน่ายหนีเ้งนิกูอ้อกจากบญัชี

เป็นหนีส้ญูตามหลกัเกณฑ์การจ�าหน่ายหนีข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ณ	วนัที	่๒๙	

กรกฎาคม	๒๕๕๘	ด�าเนินการแล้ว	๔,๒๔๔	ราย	รวมวงเงนิ	๒๑๐	ล้านบาท

	 	 	 (๒)	 โครงการปรบัโครงสร้างหนีเ้กษตรกร	 เกษตรกรรายย่อยทีม่ศีกัยภาพต�า่ 

ทีผ่่านการประเมนิศกัยภาพแล้วปรากฏว่ายงัมคีวามสามารถในการประกอบอาชพีแต่มปัีญหาในการช�าระหน้ี 

จากเหตสุจุริตจ�าเป็นและเป็นภาระหนกั	ประมาณ	๓๔๐,๐๐๐	ราย	หนีส้นิประมาณ	๔๘,๐๐๐	ล้านบาท	

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด�าเนนิการปรบัโครงสร้างหนีต้ามศกัยภาพ	โดยให้ผ่อนช�าระ

ต้นเงินตามงวดหรอืระยะเวลาทีต่กลงกนัแต่ไม่เกนิ	๑๐	ปี	เว้นแต่มคีวามจ�าเป็นอาจก�าหนดให้ช�าระไม่เกนิ	

๑๕	ปี	โดยไม่ต้องช�าระต้นเงนิเป็นระยะเวลา	๓	ปี	และคดิดอกเบีย้เงนิกูท้ีป่รบัโครงสร้างหนีใ้นอตัราปกติ 

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเมื่อเกษตรกรช�าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 

ได้ตามงวดการช�าระทีก่�าหนด	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะยกหนีใ้นส่วนของดอกเบีย้ 

ทีพ่กัไว้ทัง้จ�านวน	 ส่วนดอกเบีย้เงินกูท้ีป่รับโครงสร้างแล้ว	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จะรับภาระดอกเบีย้บางส่วนแทนเกษตรกร	พร้อมทัง้สนบัสนนุสนิเชือ่ใหม่ให้แก่เกษตรกรตามแผนฟ้ืนฟู

การประกอบอาชีพการเกษตรหรอือาชีพอืน่ท่ีเหมาะสม	วงเงนิกูต่้อรายไม่เกนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	วงเงนิสนิเชือ่ 

๑๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

นอกจากนี	้ มกีารด�าเนนิการฟ้ืนฟกูารประกอบอาชพีให้แก่เกษตรกรตามโครงการนีผ่้านศนูย์เรยีนรูชุ้มชน 

หรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการฟื้นฟูโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ�าต�าบลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรณีมีความจ�าเป็นต้องขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากรฐับาลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือพจิารณาต่อไป	ณ	วนัที	่๒๙	

กรกฎาคม	๒๕๕๘	ด�าเนินการแล้ว	๖๗,๕๑๒	ราย	รวมวงเงนิ	๙,๑๘๑	ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 โครงการขยายเวลาช�าระหน้ีเกษตรกร	 เกษตรกรรายย่อยท่ีมีศักยภาพ 

ในการประกอบอาชพีแต่ได้รบัผลกระทบจากการงดท�านาปรัง	และราคายางพาราตกต�า่	ประมาณ	๔๕๐,๐๐๐	ราย 

หนีส้นิ	ประมาณ	๖๔,๐๐๐	ล้านบาท	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด�าเนินการพจิารณา

ขยายเวลาช�าระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร	 งดคิดเบ้ียปรับและคิดดอกเบ้ียเงินกู้จากเกษตรกร 

ตามโครงการในอตัราปกตขิองธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สนบัสนนุสินเช่ือเพิม่เตมิ 

ให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน	 ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น	 หรือประกอบอาชีพเสริม 

เพือ่เพิม่รายได้วงเงนิกู้ต่อรายไม่เกนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	วงเงินสนิเชือ่	๓๕,๐๐๐	ล้านบาท	โดยคดิดอกเบีย้ 

ในอัตราปกติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ณ	 วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘ 

ด�าเนินการแล้ว	๒๕๗,๗๔๕	ราย	รวมวงเงินสนิเช่ือ	๔๒,๐๔๘	ล้านบาท
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๘. การบริหารจัดการธรณพีบัิตภิยัและการเตอืนภยั
	 รัฐบาลได้ด�าเนินการป้องกัน	 เตือนภัย	 และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติ	 ดังนี้ 

(๑)	ตดิตัง้ระบบพยากรณ์เตอืนภยัน�า้ท่วมฉบัพลนั	(Early	Warning	System)	ส�าหรับพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภัย- 

แผ่นดนิถล่ม	ในพืน้ทีล่าดชันและพืน้ทีร่าบเชงิเขาแล้ว	๔๑๕	หมูบ้่าน	(เป้าหมาย	๑,๕๘๔	หมูบ้่าน)	คดิเป็น

ร้อยละ	๒๖.๑๙	 (๒)	ส�ารวจรวบรวมข้อมลูพืน้ท่ีเสีย่งต่อการเกดิธรณพีบิตัภัิยดนิถล่มและน�า้ป่าไหลหลาก 

และจัดท�าแผนท่ีพืน้ทีเ่สีย่งภยั	 ๕๒	ต�าบล	๓๓	อ�าเภอ	๘	 จงัหวดั	 (จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ี แพร่	 เชยีงใหม่	

เชียงราย	 แม่ฮ่องสอน	 น่าน	 อุตรดิตถ์	 และชุมพร)	 พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน 

ธรณพิีบตัภิยั	ในพืน้ที	่๘	จงัหวดัดงักล่าว

๙. ส่งเสริมการบรหิารจดัการพลงังาน

 ๙.๑ การวางกรอบแผนพลงังานในภาพรวม (Thailand Integrated Energy Blueprint) 

ในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศได้มีการจัดท�าแผนพลังงานเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง 

ในการด�าเนินนโยบายทางด้านพลังงานของประเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ๓	 แผน	 ได้แก่	 แผนพัฒนา 

ก�าลังผลิตไฟฟ้า	 (Power	 Development	 Plan:	 PDP)	 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน	 (Alternative 

Energy	Development	Plan:	AEDP)	และแผนอนรุกัษ์พลังงาน	(Energy	Efficiency	Development 

Plan:	 EEDP)	 โดยในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้มี 

การทบทวน	 และบูรณาการการจัดท�าแผนพลังงานระยะยาวของประเทศ	 โดยฟังเสียงจากประชาชน 

ทกุภาคส่วน	น�าไปใช้ประกอบในการทบทวนและบรูณาการการจดัท�าแผนพลงังานระยะยาวของประเทศ	

ทัง้นี	้ ได้มกีารจดัท�าแผนย่อยเพิม่เตมิอกี	 ๒	 แผนรวมเป็น	๕	แผน	 เพือ่ให้ครอบคลมุมติทิางด้านพลงังาน	

และห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 chain)	 อย่างครบถ้วน	 โดยแผนย่อยที่เพิ่มเติม	 ได้แก่	 แผนบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ	(Gas	Plan)	และแผนบรหิารจัดการน�า้มันเชือ้เพลงิ	(Oil	Plan)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 มกีรอบแนวทางและหลกัการของแผนท้ัง	๕	แผน	ได้แก่

  ๙.๑.๑ แผนพฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power 

Development Plan: PDP 2015)	คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตไิด้มมีติเมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม 

๒๕๕๘	 เหน็ชอบแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	 ซ่ึงได้ให้ความส�าคัญ 

ทัง้ในด้านความมัน่คงของระบบไฟฟ้า	ต้นทนุการผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสม	และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	

โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	ดงันี้

	 	 	 (๑)	 เสริมสร้างความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า	 ระบบส่งไฟฟ้า 

และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่	 โดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าบริเวณที่มีจุดเสี่ยง 

และมีความส�าคัญของประเทศ	 ได้แก่	 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 พื้นที่ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 	 	 (๒)	 ก�าหนดให้ก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารอง	(Reserve	Margin)	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	๑๕	

ของความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ

	 	 	 (๓)	 จัดสรรก�าลงัการผลติและกระจายสัดส่วนเชือ้เพลิง	(Fuel	Diversification) 

ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง 

ส่งผลให้มีการลดสัดส่วนของการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	 และเพ่ิมสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน	และจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด

		 	 	 (๔)	 ด�าเนนิการตามสญัญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมข้ีอผกูพัน	 (Commit)	 แล้ว	

ส�าหรับโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	 (Small	 Power	 Producer:	 SPP)	ทีจ่ะหมดอายสุญัญา	

จะส่งเสรมิเฉพาะโครงการทีจ่�าเป็นต้องผลติไฟฟ้าและไอน�า้จ�าหน่ายให้กบัลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม

	 	 	 (๕)	 พฒันาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้สอดรบักบัการพฒันาพลงังาน

ทดแทนรายพื้นที่และรองรับการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบ	ASEAN	 Power	 Grid 

และการซือ้ขายไฟฟ้าของกลุม่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	 (Greater	Mekong	

Subregion:	GMS)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๖)	 ด�าเนนิการตามแผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ	 (Smart	

Grid)	โดยค�านงึถึงความคุม้ค่าและให้มผีลกระทบต่อประชาชนน้อยทีส่ดุ

  ๙.๑.๒ แผนอนรุกัษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตไิด้มมีตเิมือ่วนัที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบแผนอนรุกัษ์พลังงาน 

พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	ซึง่มีเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลงังาน	 (Energy	 Intensity)	 ลงร้อยละ	๓๐ 

ภายในปี	๒๕๗๙	เมือ่เทยีบกบัปี	๒๕๕๓	โดยนอกจากนโยบายหลกัของรัฐบาลในการยกเลกิและทบทวน 

การอดุหนนุราคาพลงังาน	เพือ่ส่งสญัญาณให้ผูบ้รโิภคตระหนกัเรือ่งราคาทีต้่องเป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว 

ยงัใช้มาตรการผสมผสานทัง้การบงัคับ	(Push)	ควบคู่ไปกบัการจงูใจ	(Pull)	เพือ่ให้เกดิผลประหยดัพลังงาน 

ใน	๔	กลุม่เศรษฐกจิ	คอื	ภาคขนส่ง	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคอาคารธรุกิจขนาดใหญ่และภาคอาคารธรุกิจ 

ขนาดเลก็และบ้านอยูอ่าศยั	โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ดงัน้ี

	 	 	 (๑)	 กลยุทธ์ภาคบังคับ	 ประกอบด้วย	 มาตรการบังคับใช้พระราชบัญญัต ิ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ก�ากับอาคารควบคุม 

และโรงงานควบคมุ	มาตรการก�าหนดมาตรฐานการใช้พลงังานในอาคารใหม่	(Building	Code)	มาตรการ 

ก�าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า	 และมาตรการก�าหนดให้ผู้ผลิต 

หรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า

	 	 	 (๒)	 กลยทุธ์ภาคความร่วมมอื	ประกอบด้วย	มาตรการช่วยเหลืออดุหนนุด้านการเงนิ 

เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปล่ียนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

มาตรการส่งเสรมิการใช้แสงสว่างเพือ่อนรุกัษ์พลงังาน	มาตรการอนรุกัษ์พลงังานภาคขนส่ง	และมาตรการ

ส่งเสรมิการศึกษา	วจัิย	และพฒันาเทคโนโลยอีนรุกัษ์พลงังาน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๓)	 กลยทุธ์สนบัสนนุ	 ประกอบด้วย	 มาตรการสนับสนนุการพฒันาบคุลากร 

ด้านพลงังาน	และมาตรการสนบัสนนุการรณรงค์สร้างจติส�านกึใช้พลังงานอย่างรูค้ณุค่าและเปล่ียนพฤตกิรรม 

การใช้พลงังาน

  ๙.๑.๓ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP)	คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตไิด้มมีติ

เมือ่วันที	่๑๗	กนัยายน	๒๕๕๘	เหน็ชอบแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	พ.ศ.	๒๕๕๘-

๒๕๗๙	ซึง่มีเป้าหมายเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนเป็นร้อยละ	๓๐	ภายในปี	๒๕๗๙	โดยมแีนวทาง

ด�าเนินการทีส่�าคญั	ดงัน้ี

	 	 	 (๑)	 ด้านไฟฟ้า

	 	 	 	 (๑.๑)	 ก�าหนดเป้าหมายการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เชงิพ้ืนทีใ่ห้สอดคล้องกับศกัยภาพของเช้ือเพลงิ	(RE	Grid	Capacity)

	 	 	 	 (๑.๒)	 พฒันาและส่งเสริมให้น�าวตัถดุบิทีย่งัไม่มกีารใช้ประโยชน์	และจดัหา

แหล่งวตัถดุบิเพิม่เตมิ	เช่น	วสัดเุหลอืใช้การเกษตร	ของเสยีจากภาคอตุสาหกรรม	การปลกูไม้โตเรว็

	 	 	 	 (๑.๓)	 สนบัสนนุการซือ้ขายไฟฟ้าด้วยวธิกีารประมลูแข่งขนั	(Competitive	

Bidding)

	 	 	 (๒)	 ความร้อน

	 	 	 	 (๒.๑)	 ส่งเสรมิ	 สนบัสนนุ	 การจดัการขยะโดยแปรรปูเป็นขยะเชือ้เพลิง 

(Refuse	Derived	Fuel:	RDF)

	 	 	 	 (๒.๒)	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	การผลติเชือ้เพลงิชวีมวล	Wood	chip,	Wood	

pellet
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 (๒.๓)	 สนับสนุนการน�าน�้าเสีย/ของเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพใช้เอง 

หรือจ�าหน่าย

	 	 	 	 (๒.๔)	 ก�าหนดมาตรการ	Building	Code	ส�าหรับอาคารที่จะสร้างใหม่

	 	 	 (๓)	 เชือ้เพลงิชวีภาพ

	 	 	 	 (๓.๑)	 ส่งเสรมิการใช้	B10,	B20	ทัง้ภาคขนส่งและอตุสาหกรรม

	 	 	 	 (๓.๒)	 จูงใจให้มีการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์	 (กลไกราคา/เปิดหัวจ่าย/

ประชาสมัพนัธ์)

	 	 	 	 (๓.๓)	 ส่งเสรมิการใช้ก๊าซไบโอมเีทนอดั	 (Compressed	 Biomethane	

Gas:	CBG)	ในยานพาหนะ	หรอืโรงงานอตุสาหกรรมทีม่	ีFleet	รถบรรทกุ

	 	 	 	 (๓.๔)	 ส่งเสรมิการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ

เพือ่ลดต้นทนุ

	 	 	 (๔)	 แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015) 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติได้มมีตเิมือ่วนัท่ี	๑๗	กนัยายน	๒๕๕๘	เหน็ชอบแผนบรหิารจดัการ

ก๊าซธรรมชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	โดยมีแนวทางการด�าเนนิงาน	ดงันี้

	 	 	 	 (๔.๑)	 ชะลอการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติ

	 	 	 	 (๔.๒)	 รักษาระดับการผลติจากแหล่งในประเทศให้ยาวนานขึน้

	 	 	 	 (๔.๓)	 จัดหาและบริหารจดัการก๊าซธรรมชาตเิหลว	(Liquefied	Natural	

Gas:	LNG)

	 	 	 	 (๔.๔)	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว	(LNG)
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๕)	 แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 

2015) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเม่ือวันที่	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบ 

แผนบริหารจดัการน�า้มนัเช้ือเพลงิ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	โดยมีแนวทางการด�าเนนิงาน	ดงันี้

	 	 	 	 (๕.๑)	 สนับสนุนมาตรการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง 

ตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน	(Energy	Efficiency	Plan:	EEP)

	 	 	 	 (๕.๒)	 บรหิารจดัการชนดิของน�า้มนัเช้ือเพลงิให้เหมาะสม	

	 	 	 	 (๕.๓)	 ปรบัโครงสร้างราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิให้เหมาะสม

	 	 	 	 (๕.๔)	 ผลักดันการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลอืก	(Alternative	Energy	Development	Plan:	AEDP)

	 	 	 	 (๕.๕)	 สนับสนนุการลงทนุในระบบโครงสร้างพืน้ฐานน�า้มนัเชือ้เพลงิ

 ๙.๒ การก�ากบัการส�ารวจและผลติปิโตรเลียมในแปลงปัจจบุนั	รฐับาลได้มกีารเร่งรดัการส�ารวจ

แหล่งปิโตรเลยีมอย่างต่อเนือ่ง	 โดยข้อมลูรอบเดอืนกันยายน	๒๕๕๗-สิงหาคม	๒๕๕๘	ปรากฏว่าสามารถผลิต 

ก๊าซธรรมชาติได้เฉลีย่	๓,๐๐๐	ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั	ผลติก๊าซธรรมชาตเิหลวได้เฉลีย่	๙๕,๐๐๐	บาร์เรล 

ต่อวนั	 ผลติน�า้มนัดบิได้เฉลีย่	 ๑๔๕,๐๐๐	บาร์เรลต่อวนั	ภายใต้ 

การก�ากบัการส�ารวจและผลติปิโตรเลียมโดยกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต	ิ

ในปี	 ๒๕๕๘	 ได้ส�ารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกใหม่	 คือ 

แหล่งดงมลู	จงัหวดักาฬสนิธ์ุ	ซึง่ประกอบด้วยหลมุผลติดงมลู	3ST 

และหลุมผลิตดงมูล	 ๕	 โดยคาดว่าจะมีปริมาณส�ารองเบื้องต้น 

ประมาณ	๓๕,๐๐๐	และ	๕๐,๐๐๐	 ล้านลกูบาศก์ฟตุตามล�าดบั 

โดยมแีผนจะผลติก๊าซธรรมชาตไิด้ประมาณ	๒๐	ล้านลกูบาศก์ฟตุ

ต่อวนั	 ส่งผลให้สามารถผลติก๊าซธรรมชาติได้ในระยะเวลา	๑๕	 ปี	

โดยก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตได้จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้กับ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มข้ึนท้ังน้ี	 ในการด�าเนินการทุกขั้นตอนของกิจกรรมส�ารวจปิโตรเลียม 

แหล่งดงมูลเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม	 และยังจะเพิ่มมาตรการ 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ชมุชนในทกุ	ๆ 	 ด้านอย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ให้เกิดความมัน่คงด้านพลงังานควบคูก่บั

ความมัน่ใจแก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ	นอกจากนีใ้นปี	๒๕๕๘	ได้ส�ารวจพบน�า้มนัดบิเพิม่เตมิในแหล่งวาสนา

และเร่ิมด�าเนนิการผลติปิโตรเลยีมคร้ังแรกเมือ่วันที	่๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยคาดว่ามปีรมิาณส�ารองน�า้มนั

ดบิประมาณ	๑๙.๕	 ล้านบาร์เรล	 และสามารถผลติน�า้มนัดบิได้สูงสุดประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาร์เรลต่อวนั 

โดยมรีะยะเวลาการผลติประมาณ	๗	ปี	ซ่ึงจะช่วยลดการน�าเข้าน�า้มนัดบิจากต่างประเทศและเป็นการเพ่ิม

รายได้ให้กบัประเทศ	ประมาณปีละ	๑,๓๐๐	ล้านบาทต่อปี

 ๙.๓ การบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลยีมทีส่มัปทานจะหมดอาย	ุปัจจุบนัสมัปทานปิโตรเลยีม

ภายใต้พระราชบญัญติัปิโตรเลยีม	พ.ศ.	๒๕๑๔	ทีเ่ป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาตหิลักทีใ่ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ของประเทศ	๒	กลุม่	ได้แก่	กลุม่แหล่งก๊าซธรรมชาตเิอราวณัและข้างเคยีง	และกลุม่แหล่งก๊าซธรรมชาตบิงกช	

ก�าลงัจะสิน้สดุอายสุมัปทานลงในเดอืนเมษายน	๒๕๖๕	และมนีาคม	๒๕๖๖	ตามล�าดบั	ภายหลังจากทีไ่ด้รบั 

การต่อระยะเวลาผลิตเป็นเวลา	๑๐	 ปีไปแล้วหน่ึงครั้ง	 (เมื่อปี	 ๒๕๕๕	 และ	 ๒๕๕๖)	 ปริมาณส�ารอง 

ก๊าซธรรมชาติทีส่ามารถผลติข้ึนมาใช้ได้ต่อไปอกีประมาณ	๑๐	ปี	โดยปัจจบุนัทัง้สองสมัปทานมีประมาณ 
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การผลติก๊าซประมาณร้อยละ	๗๐	 ของการผลิตก๊าซทัง้ประเทศ	 (ไม่รวมพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี) 

(Joint	Development	Area:	JDA)	ดงันัน้	ความต่อเนือ่งในการผลิตของแหล่งทัง้สองจงึมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ 

ต่อความมัน่คงด้านการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ	และการบรหิารจดัการแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีจ่ะส้ินอาย ุ

จ�าเป็นต้องมคีวามชดัเจนอย่างช้าภายในปี	๒๕๖๐	 เพือ่ไม่ให้กระทบต่อการลงทุนเพือ่พฒันาแหล่งผลติ 

และรกัษาระดบัการผลติก๊าซธรรมชาตไิม่ให้ลดต�า่ลง	ซึง่รฐับาลได้สนบัสนนุการต่ออายสัุมปทานทีจ่ะหมดอาย ุ

โดยมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตเิมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบกรอบแนวทาง

การด�าเนินงานในการบริหารจัดการ	 และมอบหมายกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการปิโตรเลียม 

ไปด�าเนนิการให้ได้ข้อยตุทิีเ่ป็นรปูธรรมภายในระยะเวลา	๑	ปี	

 ๙.๔ การเปิดให้ยื่นค�าขอสิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑	 รฐับาลได้มนีโยบาย 

ให้ชะลอการยื่นค�าขอสิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมออกไปก่อน	กระทรวงพลังงานจึงได้ออกประกาศ 

เรือ่ง	ยกเลิกประกาศการยืน่ค�าขอสทิธสิ�ารวจและผลิตปิโตรเลียมส�าหรบัแปลงบนบกและในทะเลอ่าวไทย	

เมือ่วนัที	่๒๖	กมุภาพันธ์	๒๕๕๘	

  ๙.๕ การน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)	เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง 

ด้านพลงังานให้แก่ประเทศไทยในระยะยาว	 ได้มกีารบรหิารจดัการให้มกีารจดัหาก๊าซธรรมชาตเิพยีงพอ 

ต่อความต้องการใช้ของประเทศ	ซึง่ส่วนใหญ่ใช้ไปในการผลติไฟฟ้า	 โดย	บรษิทั	 ปตท.	 จ�ากดั	 (มหาชน) 

ได้เริ่มน�าเข้า	 LNG	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 และในปี	 ๒๕๕๘	 ได้เริ่มน�าเข้า	 LNG	 ในรูปแบบสัญญาระยะยาว 

เป็นเที่ยวเรือแรกจากรัฐกาตาร์เม่ือเดือนมกราคม	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาซ้ือ	 LNG	 ระยะยาว 

ระหว่าง	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	กบับรษิทั	Qatar	Liquefied	Gas	Company	Limited	(Qatargas) 

ในปริมาณ	๒	 ล้านตันต่อปี	 ตลอดอายุสัญญา	๒๐	ปี	 และน�าเข้า	 LNG	 ส่วนที่เหลือในรูปแบบสัญญา	

Spot	และ/หรือสัญญาระยะสั้น	เพื่อให้มีปริมาณ	LNG	เพียงพอกับความต้องการใช้จริงและคาดว่าจะมี 
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ปริมาณการน�าเข้า	LNG	รวมทัง้สิน้ในปี	๒๕๕๘	ประมาณ	๒.๖๐	ล้านตนัโดยในครึง่ปีแรก	(เดอืนมกราคม-
มถิุนายน	๒๕๕๘)	ไดน้�าเขา้	LNG	ในปรมิาณ	๑,๓๑๙,๐๙๔	ตนัและครึ่งปีหลังคาดวา่จะน�าเขา้	LNG	ด้วย
สัญญาระยะยาว	ประมาณ	๙๙๐,๑๒๘	ตัน	และสัญญา	Spot	ประมาณ	๒๗๓,๑๘๙	ตัน	

	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติได้มมีตเิมือ่วนัที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๕๘ 
เหน็ชอบให้	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	ลงนามในสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาตเิหลวระยะยาวเพิม่เตมิ	๒	ฉบบั 
จากบริษทั	Shell	Eastern	Trading	(PTE)	LTD	(บรษิทั	Shell)	และ	BP	Singapore	PTE.	Limited	(บรษิทั	BP)	 
รายละ	๑	ล้านตันต่อปี	(รวม	๒	ล้านตนัต่อปี)	เป็นเวลา	๑๕	ปี	และ	๒๐	ปี	ตามล�าดับ

 ๙.๖ การพฒันาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้ส่งเสรมิสนบัสนุนการลงทนุโครงการ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บท	ฉบบัที	่๓	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับภาคการผลติไฟฟ้าให้เพยีงพอตามความต้องการทีเ่พิม่ขึน้	 ช่วยลดต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากการลด 
การใช้น�า้มนั	และสนบัสนนุการใช้ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัภาคการขนส่งและภาคอตุสาหกรรมเพือ่ลดผลกระทบ 
จากราคาน�า้มนัทีส่งู	 รวมทัง้เป็นการเพิม่โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่อตุสาหกรรมตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
โดยได้เร่งรัดการด�าเนนิการ	ดงัน้ี
	 	 ๙.๖.๑	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 เส้นท่ี	 ๔	
(ระยอง-แก่งคอย)	 ด�าเนินการวางท่อแล้วเสร็จท้ังหมด	 ความยาว
ประมาณ	๒๙๗	กิโลเมตร	เริ่มจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบแล้ว	
	 	 ๙.๖.๒	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจงัหวดันครสวรรค์ 
ด�าเนนิการวางท่อแล้วเสรจ็ทัง้หมด	ความยาวประมาณ	๑๙๒	กโิลเมตร 
มีแผนจะจ่ายก๊าซประมาณเดือนตุลาคม	๒๕๕๘
	 	 ๙.๖.๓	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตจิงัหวดันครราชสีมา 
วางท่อแล้ว	๖๑.๗๖	กิโลเมตร	(จากทั้งหมด	๑๖๐	กิโลเมตร)	คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๙
	 	 นอกจากนี	้ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
ได้มีมติเมื่อวันที่	 ๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	 เห็นชอบโครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ระยะที	่๑	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๒)	วงเงนิลงทนุ	๑๓,๙๐๐	ล้านบาท	ซึง่ประกอบด้วย	การปรบัปรงุแท่นผลติ	อปุกรณ์ 
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใิห้โรงไฟฟ้าขนอมใหม่	ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต	ิในทะเลเชือ่มแหล่งอุบล 
(อ่าวไทย)	 และสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบท่อส่งก๊าซวังน้อย-แก่งคอย	 ต่อมาได้มีมต ิ
เมื่อวันที่	 ๑๗	กันยายน	๒๕๕๘	 เห็นชอบโครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะที่	 ๒ 
(ปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)วงเงินลงทุน	 ๑๑๗,๑๐๐	 ล้านบาท	 ซึ่งประกอบด้วย	 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
บนบกเส้นที	่๕	จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื/ใต้	และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก
จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ	ราชบุรี-วังน้อย	ที่	๙	ไปจังหวัดราชบุรี

 ๙.๗ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรบัการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เนือ่งจาก
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตมิอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	 และมปีรมิาณสูงกว่าทีผ่ลิตได้ในประเทศ 
จงึมคีวามจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาต	ิทัง้โดยทางท่อจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาและในรปูแบบ 
LNG	โดยในปัจจบุนัมีท่าเรอื	(LNG	Receiving	Terminal)	จ�านวน	๑	แห่งท่ีสามารถรองรบัการน�าเข้า	LNG 
ได้ในปริมาณ	๕	 ล้านตันต่อปี	 และท่าเรือแห่งท่ี	 ๒	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า 
ร้อยละ	๖๓.๑๑	โดยจะแล้วเสรจ็ในต้นปี	๒๕๖๐	ทัง้นี	้หากแล้วเสรจ็	ท่าเรือทัง้	๒	แห่งจะสามารถรองรบั
การน�าเข้า	LNG	ได้ทัง้สิน้	๑๐	ล้านตนัต่อปี	
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นอกจากอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ค่อนข้างสูง	ประกอบกับ

ปรมิาณส�ารองก๊าซธรรมชาตขิองแหล่งก๊าซในประเทศไทยมจี�ากดัและลดลงตามอายกุารผลิต	ตลอดจน

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมามนีโยบายทีจ่ะไม่ส่งออกก๊าซธรรมชาตมิายงัประเทศไทยเพิม่เตมิ	ท�าให้

คาดว่าอัตราการเติบโตของการน�าเข้า	 LNG	 ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าท่าเรือแห่งที่	 ๒ 

จะแล้วเสรจ็ก็อาจจะยงัไม่พอเพยีงต่อปรมิาณการน�าเข้าในอนาคตได้	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

จึงได้มีมติเม่ือวันท่ี	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด�าเนินการศึกษาถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ 

การน�าเข้า	LNG	ทัง้ในส่วนของ	LNG	Receiving	Terminal	แห่งใหม่	(แห่งที	่๓)	และ	Floating	Storage	

and	Regasification	Unit	(FSRU)	

 ๙.๘ โครงการขยายระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

รัฐบาลได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีการต่อขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อจากจังหวัดสระบุร ี

ไปยงัภาคเหนอื	 (จงัหวดัล�าปาง)	 และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 (จงัหวดัขอนแก่น)	 โดยเหน็ว่าจะก่อให้ 

เกิดประโยชน์ต่อประเทศด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานในการส�ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์ไว้ใน 

คลงัศนูย์จ่ายน�า้มนัตามแนวท่อ	เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งน�า้มนัของประเทศ	ลดความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 

ในการขนส่ง	 ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ	 รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 และรัฐสามารถก�าหนดนโยบาย 

ด้านการขนส่งน�้ามันและโครงสร้างราคาค่าขนส่งน�้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมติคณะกรรมการ

นโยบายพลงังานแห่งชาตเิมือ่วนัที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบการขยายระบบการขนส่งน�า้มันทางท่อ 

ไปยงัภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	โดยให้ผูป้ระกอบการรายเดมิ	ผูค้้าน�า้มนั	หรอืเอกชนรายอืน่ 

เป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อ	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 

โดยให้หน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการ	 และมอบหมายให้คณะกรรมการ 

บรหิารนโยบายพลงังานก�ากบัดแูลค่าบรกิารขนส่งน�า้มนัทางท่อ	การมอี�านาจเหนอืตลาด	ป้องกนัการผกูขาด 

ให้ความคุ้มครองผู้ค้าน�้ามันและประชาชนให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่เป็นธรรม	 จนกว่า 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังานจะท�าการก�าหนด	ปรบัปรุง	หรอืแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลมุการก�ากบัดแูล 

ระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อแล้วเสรจ็
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๙.๙ การเร่งรดัและผลักดนัการพฒันาโรงไฟฟ้าตามแผนพฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) 

โดยมโีครงการส�าคญัทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติด�าเนินการ	ได้แก่	

	 	 ๙.๙.๑	 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนอืชดุที	่๒	ขนาดก�าลังผลิต	๙๐๐	เมกะวัตต์ 

ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ	 ๙๘	 มีก�าหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 Scheduled	 Commercial 

Operation	Date	(SCOD)	ในเดือนมกราคม	๒๕๕๙	

	 	 ๙.๙.๒	 โครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครือ่งที	่ ๔-๗	 ขนาดก�าลงัผลติ	

๖๐๐	เมกะวตัต์	ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ	๕.๕	SCOD	ในเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๖๑

	 	 ๙.๙.๓	 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครือ่งท่ี	๑-๕	ขนาดก�าลังผลิต	๑,๓๐๐	เมกะวตัต์ 

มวีนัก�าหนดเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า	SCOD	ในเดอืนเมษายน	๒๕๖๒	และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนชดุที	่๑-๒ 

ขนาดก�าลงัผลติ	๑,๓๐๐	เมกะวตัต์	SCOD	ในเดอืนมกราคม	๒๕๖๕	

	 	 ๙.๙.๔	 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน	เครือ่งที	่๑-๒	ขนาดก�าลังผลิต	๑,๓๐๐	เมกะวตัต์ 

SCOD	ในเดอืนเมษายน	๒๕๖๒

	 	 ๙.๙.๕	 โครงการโรงไฟฟ้าวงัน้อยทดแทนชุดที	่๑-๒	ขนาดก�าลงัผลติ	๑,๓๐๐	เมกะวัตต์ 

SCOD	 ในปี	 ๒๕๖๖	 และโรงไฟฟ้าวงัน้อยทดแทนชดุที	่ ๓	 ขนาดก�าลงัผลติ	 ๑,๓๐๐	 เมกะวตัต์	 SCOD 

ในปี	๒๕๖๘

	 	 	 นอกจากนี	้ยงัอยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิม่เตมิ	จ�านวน	๓	โรง 

เพือ่ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี	่มกี�าลงัการผลติ	๘๐๐	เมกะวัตต์	ก�าหนด	

SCOD	เดมิ	ในเดือนธนัวาคม	๒๕๖๒	ซ่ึงปัจจบุนัได้ผ่านการรับฟังความคดิเหน็จากประชาชนแล้ว	๓	ครัง้ 

และจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้ว	 โดยอยูร่ะหว่างการแก้ไขรายงานตามความเหน็ 

ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีต่อไป

	 	 	 (๒)	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา	ประกอบด้วยเครือ่งผลิต	๒	เครือ่ง	ก�าลังผลิต 

เคร่ืองละประมาณ	๑,๐๐๐	เมกะวตัต์	รวม	๒,๐๐๐	เมกะวตัต์	SCOD	เครือ่งที	่๑	และเครือ่งที	่๒	ในปี	๒๕๖๔	

และ	๒๕๖๗	ตามล�าดบั	ได้จัดรบัฟังความคดิเห็นครัง้ท่ี	๑-๓	แล้ว	และอยูร่ะหว่างการเตรยีมเสนอรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

	 	 ในส่วนของการผลติไฟฟ้าของภาคเอกชน	ตามแผน	PDP	 2015	 ได้บรรจโุรงไฟฟ้าใหม่ 

ที่ก�าหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน	 ซึ่งได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทยแล้วช่วงปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๘	คือ	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 (Independent	 Power 

Producer:	IPP)	จ�านวน	๗	โครงการ	รวมก�าลงัผลติไฟฟ้า	๘,๐๗๐	เมกะวตัต์	และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 

(SPP)	จ�านวน	๙๗	โครงการ	รวมก�าลงัผลติไฟฟ้า	๕,๙๒๒	เมกะวตัต์

 ๙.๑๐ การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

  ๙.๑๐.๑ การรบัซือ้ไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้กรอบ

บนัทกึความเข้าใจ	 (MoU)	 การรบัซือ้ไฟฟ้าระหว่างไทยกบัลาว	 ก�าหนดไว้ในปรมิาณ	๗,๐๐๐	 เมกะวตัต์	

ปัจจบุนัมีข้อตกลงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูพ้ฒันาโครงการเอกชน	 (สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว)	

ทัง้หมด	๙	 โครงการ	 มกี�าลงัผลติไฟฟ้ารวม	๕,๔๒๗	 เมกะวตัต์	 แบ่งออกเป็น	 (๑)	 โครงการทีจ่่ายไฟฟ้า 

เชงิพาณชิย์แล้ว	ม	ี๕	โครงการ	มกี�าลงัผลิตไฟฟ้ารวม	๒,๑๑๑	เมกะวตัต์	(๒)	โครงการทีล่งนามสญัญารบัซือ้ 

ไฟฟ้า	(Signed	PPA)	แล้ว	และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	ม	ี๔	โครงการ	มกี�าลงัผลติไฟฟ้ารวม	๓,๓๑๖	เมกะวตัต์ 
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ทัง้นี	้ โครงการล่าสดุทีใ่กล้จะจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ให้กบัประเทศไทย	คอื	 โครงการโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต์	

ทัง้นี	้ประเทศไทยได้เตรยีมความพร้อมด้านระบบส่งเพือ่รองรบัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์และส่งจ่าย 

ให้กับประเทศไทย	 ในกลางปี	 ๒๕๕๘	 นี้	 โครงการจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้า 

๔๙๑	เมกะวตัต์	และจะเพิม่ก�าลังผลิตไฟฟ้าจนครบ	๑,๔๗๓	เมกะวตัต์	ในเดอืนมนีาคม	๒๕๕๙	เพือ่สนองต่อ 

ความต้องการไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้และรกัษาระดบัความม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง 

ตามมาตรฐาน

  ๙.๑๐.๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ได้ผลกัดนัการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ามายตง	 และโครงการที่มีศักยภาพอื่น	ๆ 	 ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือ 

ด้านการลงทนุในกิจการไฟฟ้ากบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ภายใต้บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื 

ด้านไฟฟ้า	เพ่ือเสรมิสร้างความมัน่คงทางด้านไฟฟ้าของสองประเทศต่อไป

 ๙.๑๑ การพฒันาระบบส่งไฟฟ้า	โครงการระบบส่งไฟฟ้าทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการและมแีผน

ศกึษา	ดงันี้

	 	 ๙.๑๑.๑	 โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่สนองความต้องการไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้	อยูร่ะหว่าง 

ด�าเนินการ	ประกอบด้วย	 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ระยะท่ี	๓ 

และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า	 (ในเขตภมูภิาค)	 ระยะที	่ ๑๒	นอกจากนี	้ ยงัมโีครงการทีม่แีผนศกึษา	

ประกอบด้วย	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ระยะท่ี	๔-๖	โครงการ

ขยายระบบส่งไฟฟ้า	 (ในเขตภูมิภาค)	 ระยะที่	 ๑๓-๑๕	 และโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับ 

เขตเศรษฐกิจพเิศษ

		 ๙.๑๑.๒	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง 

ของระบบไฟฟ้า	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	ประกอบด้วย	โครงการปรบัปรงุ

ระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวนัออกเพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า	

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต ้

เ พ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	 นอกจากนี้ 	 ยังมีโครงการ 

ที่มีแผนศึกษา	 ประกอบด้วย	 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	 โครงการ

ปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณภาคเหนอืตอนบน	เพือ่เสรมิความมัน่คง 

ระบบไฟฟ้า	และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้	เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

	 	 ๙.๑๑.๓	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	ประกอบด้วย	โครงการปรบัปรงุและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่สือ่มสภาพตามอายกุารใช้งาน 

ระยะที	่ ๑	 :	 ส่วนสถานไีฟฟ้าแรงสงู	 และส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสงู	 และโครงการปรบัปรงุและขยายระบบ

ส่งไฟฟ้าทีเ่สือ่มสภาพตามอายกุารใช้งานระยะที	่๒	นอกจากนี	้ยงัมโีครงการทีม่แีผนศกึษา	คอื	โครงการ

ปรบัปรงุและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่ส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งานระยะที	่๓-๔	

	 	 ๙.๑๑.๔	 โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

ประกอบด้วย	โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์	โครงการ

ระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รบัซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP	2007)	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลกั 

เพือ่รองรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ	Cogeneration	 ตามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้า	พ.ศ.	๒๕๕๓	
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรบัซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เขือ่นน�า้งมึ	๓	และน�า้เทนิ	๑	โครงการพฒันา 

ระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี	 ยโสธร	 และอ�านาจเจริญ	 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ 

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวดัเลย	หนองบัวล�าภ ู

และขอนแก่น	เพ่ือรบัซ้ือไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	นอกจากนี	้ยงัมโีครงการ 

ทีม่แีผนศกึษา	คอื	โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่เชือ่มต่อโรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศ	โครงการระบบส่งไฟฟ้า

เพือ่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในประเทศเพือ่นบ้าน	

	 	 ๙.๑๑.๕	 โครงการเชือ่มโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ	เป็นโครงการ 

ทีม่แีผนจะขออนมุตัดิ�าเนนิการเพือ่เชือ่มโยงในจดุเช่ือมโยงทีม่อียูแ่ล้ว	และจดุเชือ่มโยงท่ีคาดว่าจะก่อสร้าง

หรือขยายเพ่ิมเตมิในอนาคต	เพือ่รองรบัการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซยีน	(ASEAN	Power	Grid:	APG) 

และเพ่ือความมเีสถยีรภาพและความเชือ่ถือได้ของพลงังานไฟฟ้า

	 	 ๙.๑๑.๖	 โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ	(Smart	Grid)	เป็นการด�าเนนิการ 

ตามแผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	เพือ่เป็นกลไก 

ที่ส�าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ	 การผลิตและการส่งที่เป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้	รวมทัง้มกีารบริหารจดัการอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยแบ่งการพฒันาเป็น	๔	ระยะ	ได้แก่	

ระยะเตรยีมการ	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙)	ระยะสัน้	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ระยะกลาง	(พ.ศ.	๒๕๖๕-๒๕๗๔) 

และระยะยาว	(พ.ศ.	๒๕๗๕-๒๕๗๙)

 ๙.๑๒ การผลกัดนัความร่วมมอืด้านพลังงานระหว่างประเทศ

  ๙.๑๒.๑ การจัดท�าบนัทกึความเข้าใจ (MoU) ด้านพลังงานกบัต่างประเทศ 

	 	 	 (๑)	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 

กบัทบวงพลงังานระหว่างประเทศ	International	Energy	Agency	(IEA)	เมือ่วนัที	่๒๔	กนัยายน	๒๕๕๗	

โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน	กรอบแนวทางการส�ารองน�้ามัน	นโยบาย 

และมาตรการต่อสถานการณ์ฉกุเฉนิทางพลงังาน	ตลอดจนข้อมลูสถติพิลังงาน	 โดยความร่วมมอืทีส่�าคญั 

ในช่วงที่ผ่านมาคือ	 การพัฒนาระบบและแนวทางการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทางด้านพลงังาน	โดยผูเ้ช่ียวชาญจาก	IEA	ได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการฝึกซ้อมแผนรองรบัสภาวะฉกุเฉนิ

ทางด้านพลงังาน	 เมือ่วันที	่๑๘	มนีาคม	๒๕๕๘	 โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก	 IEA	 ได้ให้ข้อเสนอแนะจากมมุมอง 

ขององค์การทางด้านพลงังานระดบัสากลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารปูแบบให้ดียิง่ขึน้	 ได้มกีารร่วมมอื 

ในการด�าเนนิโครงการศกึษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย	(Thailand’s	Electricity	Security) 

เพือ่ศกึษานโยบาย	แผนงาน	การก�ากบัดแูล	กระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน	และการด�าเนนิงาน

ของกจิการไฟฟ้าของไทย	เพ่ือวเิคราะห์ประสทิธภิาพ	และเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ	อนัน�าไปสูก่ารน�าเสนอ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านไฟฟ้าของไทยในภาพรวม	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การวิเคราะห์ผลการศกึษา	เพือ่จดัท�ารายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป

	 	 	 (๒)	 การจดัท�าบนัทกึความเข้าใจ	 (MoU)	 ว่าด้วยความร่วมมอืด้านพลงังานกบั

สหพันธรฐัรัสเซยี	 ได้ประสานผลกัดนัให้มกีารลงนาม	MoU	กบักระทรวงพลังงานแห่งสหพนัธรฐัรสัเซยี	

เมือ่วนัที	่ ๘	 เมษายน	๒๕๕๘	ทัง้นี	้ เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้แก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนไทย 

ในการเข้าไปพฒันาความร่วมมอืด้านพลงังานกับรสัเซยี	 อนัจะน�าไปสู่การสร้างความมัน่คงด้านพลังงาน 

ให้แก่ประเทศในระยะยาวเนือ่งจากสหพนัธรฐัรสัเซยีเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพด้านพลังงานอย่างมาก	
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 (๓)	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 

กบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ได้ประสานผลกัดนัให้มกีารลงนามใน	MoU	จ�านวน	๒	ฉบบั	เมือ่วนัที ่

๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๘	ประกอบด้วย	MoU	ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงาน 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	และ	MoU	 ว่าด้วย 

ความร่วมมอืด้านไฟฟ้าระหว่างกระทรวงพลงังานแห่งราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรฐั 

แห่งสหภาพเมยีนมา	ซึง่จะช่วยให้กจิการด้านพลงังานและไฟฟ้าของทัง้สองฝ่ายได้พบปะหารอืถงึโอกาส

ทางธุรกิจอันจะน�าไปสู่การค้าและการลงทุน	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านพลังงาน	

ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงทางพลงังาน	และยกระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิของทัง้สองประเทศ

  ๙.๑๒.๒ การผลกัดนัโครงการความร่วมมอืด้านพลงังานกบัต่างประเทศ เพือ่เสรมิสร้าง

ความมัน่คงด้านพลงังาน	และส่งเสรมิการค้า	การลงทนุในภมิูภาคอาเซียน	ในปี	๒๕๕๘	โดยได้สนบัสนนุ 

การด�าเนนิงานตามแผนโครงการความร่วมมอืด้านพลังงานอาเซียน	อย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงม	ี๗	สาขา	ประกอบด้วย 

ปิโตรเลยีม	ไฟฟ้า	พลงังานทดแทน	อนรุกัษ์พลงังาน	ถ่านหนิสะอาด	นวิเคลยีร์	และนโยบายและแผนพลงังาน 

โดยล่าสดุร่วมจดัท�าแผนปฏิบัตกิารว่าด้วยความร่วมมอืด้านพลังงานของอาเซยีน	(ASEAN	Plan	of	Action 

on	 Energy	 Cooperation)	 ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๘	 และจะน�าเสนอเพื่อขอรับความเห็นชอบ 

ในการประชมุรัฐมนตรพีลังงานอาเซยีนด้านพลงังานในเดือนตลุาคม	๒๕๕๘	ท่ีประเทศมาเลเซยี

	 	 	 การด�าเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร	์

(Laos	PDR,	Thailand,	Malaysia,	Singapore,	Power	Integration	Project)	ซึง่เป็นโครงการซ้ือไฟฟ้าข้ามแดน 

ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์	 โดยส่งไฟฟ้าผ่านคู ่สาย 

ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีไปยงัผู้ซือ้ไฟฟ้า	คอื	สิงคโปร์	โดยในขณะนีท้ัง้	๔	ประเทศได้มกีารจดัตัง้ 

คณะท�างานขึน้มาเพือ่ศกึษาศกัยภาพของโครงการและความเป็นไปได้ทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จะท�าการขายไฟฟ้าประมาณ	๑๐๐	เมกะวตัต์	ไปยงัสาธารณรฐัสิงคโปร์	โดยผ่านโครงข่ายทีม่อียูเ่ดมิของไทย 

และประเทศมาเลเซีย	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนศึกษากฎระเบียบและประเด็นในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การซือ้ขายไฟฟ้าข้ามแดน	หากสามารถผลักดนัให้มกีารซือ้ขายไฟฟ้าข้ามแดนได้ส�าเรจ็	 จะเป็นประโยชน์

ต่อกลุม่ประเทศเหล่านีใ้นแง่ของการแบ่งปันทรพัยากรระหว่างกนัและอย่างมีประสิทธภิาพการเชือ่มโยง

โครงข่ายพลงังานมคีวามส�าคญัในการสร้างความม่ันคงด้านพลงังานและส่งเสรมิการลงทุนด้านพลงังาน 

โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซยีนด้วยกนั	โดยอาจจะสามารถผลกัดนัให้ส�าเรจ็ในระยะเวลาอนัสัน้	เนือ่งจาก

ประเทศสมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการความร่วมมอืนีม้ภูีมปิระเทศทีส่ามารถเชือ่มโยงโครงข่ายได้ง่าย

 ๙.๑๓ การบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน	 ได้มีการ 

เตรยีมความพร้อมในการจัดท�าแผนรองรบัสภาวะฉุกเฉนิด้านพลังงาน	 เพือ่รองรบัเหตกุารณ์ทีจ่ะท�าให้พลังงาน 

หายไปจากระบบทัง้น�า้มันและก๊าซธรรมชาต	ิ โดยน�า้มนัเป็นเชือ้เพลงิหลกัของภาคขนส่ง	 ซึง่ถ้าหากเกดิ 

การขาดแคลนจะส่งผลให้การโดยสารของผูค้นและการขนส่งวตัถดุบิและสนิค้าหยดุชะงกั	และมผีลกระทบ 

ต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและการด�าเนนธรุกจิอย่างรุนแรงได้	 ในส่วนของก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงหลกั 

ในการผลติไฟฟ้า	 ฉะนัน้	 หากเกดิการขาดแคลนจะส่งผลให้เกดิเหตกุารณ์ไฟฟ้าดบัในวงกว้าง	 และส่งผล 

ต่อผูใ้ช้ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์	Natural	Gas	 Vehicles	 (NGV)	 และผูใ้ช้ก๊าซในภาคอตุสาหกรรม 

โดยในแผนรองรบัสภาวะฉกุเฉนิ	จะมกีารประเมนิความต้องการไฟฟ้าในช่วงเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ	และจดัหา

เชือ้เพลงิมาทดแทนให้เพยีงพอเพือ่ไม่ให้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าหายไป	มกีารก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

โดยมอบหมายตามกลุ่มภารกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรง	 ทั้งนี้	 หลังจากจัดท�าแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินแล้ว	

กระทรวงพลงังานได้มกีารซ้อมแผนฯ	เป็นประจ�าทกุปี	โดยแผนรองรับสภาวะฉุกเฉนิทีส่�าคญั	ได้แก่

	 	 ๙.๑๓.๑	 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การหยุดซ่อมบ�ารุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

แหล่งยาดานา	 เยตากนุ	 และซอตก้ิา	 จากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	 แหล่งก๊าซธรรมชาตยิาดานา 

และเยตากนุ	จากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	 มีก�าหนดหยดุซ่อมบ�ารุงเป็นประจ�าทกุปีในช่วงเดอืนเมษายน 

โดยในปี	๒๕๕๘	ได้หยดุซ่อมบ�ารงุระหว่างวนัที	่๑๐-๑๙	เมษายน	๒๕๕๘	(๑๐	วนั)	ซึง่เป็นการหยุดจ่าย 

ก๊าซธรรมชาติทัง้หมด	(Total	shutdown)	ท�าให้ก๊าซธรรมชาตหิายไปจากระบบ	๑,๑๗๕	ล้านลกูบาศก์ฟตุ

ต่อวนั	 และเหตกุารณ์ต่อเนือ่งจากแผนการท�างานซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ทีแ่ท่นขุดเจาะแหล่งซอติก้า	 ระหว่าง 

วนัที	่๒๐-๒๗	เมษายน	๒๕๕๘	(๘	วนั)	เป็นการหยดุส่งก๊าซธรรมชาตบิางส่วน	(Partial	shutdown)	ท�าให้

ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ	๕๒๕	ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั	เหตุการณ์นีส่้งผลให้มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าน�า้มันเตาและน�า้มนัดเีซลเพิม่เตมิ	 รวมทัง้ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืลดการใช้ไฟฟ้า

จากทกุภาคส่วน	 เพือ่ให้มกี�าลงัการผลติส�ารองทีเ่พยีงพอ	 และสามารถแก้ไขปัญหาจากการปิดซ่อมบ�ารงุ

ประจ�าปีของแหล่งก๊าซดังกล่าวได้

	 	 	 นอกจากการจดัเตรยีมแผนรองรบัสภาวะฉกุเฉนิแล้ว	ยงัได้เปิดตวัศูนย์เฝ้าระวงั

วกิฤตพลงังานช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพือ่เป็นศนูย์กลางหลักในการเฝ้าระวงัและรายงานสถานการณ์พลังงาน

ช่วง	๑๐	วนั	ในช่วงหยดุซ่อมบ�ารงุแหล่งก๊าซธรรมชาตแิหล่งยาดานา	เยตากนุ	พร้อมออกคูม่อืประชาชน

รับมอืกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิด้านพลังงานของประเทศไทยอกีด้วย

	 	 ๙.๑๓.๒	 การเตรยีมความพร้อมรองรบัสถานการณ์การหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตแิหล่ง	 JDA-A18 

ซึง่ก๊าซธรรมชาตแิหล่ง	 JDA-A18	 มกี�าหนดหยดุจ่ายก๊าซเป็นประจ�าทกุปี	 ประมาณช่วงเดอืนกรกฎาคม 

โดยในปี	๒๕๕๘	ได้หยดุจ่ายก๊าซระหว่างวนัที	่๒๑-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	(๕	วนั)	ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 

ในพืน้ทีภ่าคใต้	ท�าให้โรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที	่๑	(๗๑๐	เมกะวัตต์)	ต้องเดนิเครือ่งด้วยน�า้มนัดีเซลหรอืน�า้มนัเตา	

และโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที	่๒	(๗๖๖	เมกะวัตต์)	ต้องหยดุเดนิเครือ่ง	และท�าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม

ระบบไฟฟ้าในพ้ืนทีภ่าคใต้ในช่วงเวลาดงักล่าวในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	ด้านระบบผลติ	(มกีารประสานการไฟฟ้า

มาเลเซยีขอซือ้ไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง	High	 Voltage	Direct	 Current	 (HVDC) 

และระบบสายส่งกระแสสลบัความดนัสงู	High	Voltage	Alternating	Current	(HVAC)	(ตรวจสอบบ�ารงุรักษา 

สายส่งและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ส�าคัญในเขตภาคใต้ให้พร้อมใช้งานก่อนวันหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ) 

ด้านเชือ้เพลิง	(ส�ารองน�า้มนัดเีซล	น�า้มนัเตาให้เพยีงพอ)	ด้านการใช้ไฟฟ้า	(มาตรการ/รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า 

ภาคประชาชน	 และภาคอุตสาหกรรม)	ด้านบุคลากร (เตรียมทีมพร้อมแก้สถานการณ์ฉุกเฉินทันที) 

ด้านระบบจ�าหน่าย	(เตรยีมแผนการปลดโหลด)	

	 	 	 จากการเตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินด้านพลังงาน	 ช่วงการหยุดซ่อมบ�ารุงแหล่ง 

ก๊าซธรรมชาตยิาดานา	เยตากนุ	และซอตก้ิา	และช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติแหล่ง	JDA-A18	ท�าให้มปีรมิาณ

ส�ารองก๊าซธรรมชาตทิีเ่พยีงพอในการเดนิเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า	และไม่เกดิผลกระทบใด	ๆ 	ต่อประชาชน	

อกีทัง้ยงัมกีารรณรงค์ให้มกีารประหยดัพลงังาน	ท�าให้สามารถลดการใช้พลงังานลงได้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๙.๑๔ การก�ากบัมาตรฐานคณุภาพและความปลอดภัยธรุกจิพลงังาน	 เพือ่คุม้ครองผู้บรโิภค

ให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง	 มีมาตรฐานทั้งคุณภาพและความปลอดภัย	 ได้มีการออกกฎหมายต่าง	ๆ  

เพื่อควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแล	 และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจน�้ามัน	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊าซธรรมชาต	ิรวมทัง้มกีารออกตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	ตรวจสอบป๊ัมน�า้มนั	โรงบรรจกุ๊าซ	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีการด�าเนินการออกตรวจทั้งจากส่วนกลาง	 (กรมธุรกิจพลังงาน) 
และส่วนภมูภิาค	(ส�านกังานพลงังานจงัหวัด)	โดยมสีถานประกอบการทีไ่ด้รับการตรวจ	จ�านวน	๗๘,๔๑๑	แห่ง	

 ๙.๑๕ การปรบัโครงสร้างราคาพลังงาน	 ในช่วงทีผ่่านมารฐับาลได้มมีาตรการดแูลค่าครองชพี 
ของประชาชน	พร้อมทัง้ลดการบดิเบอืนราคาให้สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จรงิและเกดิความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน 
โดยได้มีการปรับโครงสร้างราคาน�้ามันผ่านทางอัตราภาษีสรรพสามิต	 อัตราเงินส่งกองทุนมันเช้ือเพลิง 
และอัตราเงินชดเชยของน�้ามันแต่ละประเภท	 เพื่อลดการอุดหนุนข้ามกลุ่ม	 ซ่ึงส่งผลให้สถานะกองทุน 
มนัเชือ้เพลงิเปลีย่นแปลงจากทีเ่ป็นหนีป้ระมาณ	๗,๓๖๘	 ล้านบาท	 เมือ่วนัที	่ ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗ 
เปลีย่นสถานะมาเป็นบวก	จ�านวน	๔๓,๖๑๐	ล้านบาท	(กลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิ	๓๕,๓๙๓	ล้านบาท)	และกลุม่	LPG 
๘,๒๑๗	ล้านบาท)	เมือ่วนัที	่๒๐	กนัยายน	๒๕๕๘	โดยรฐับาลสามารถส่งเงนิเข้าคลงัจากภาษสีรรพสามติ
น�้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได้ประมาณปีละ	 ๑๔๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 รายละเอียดเนื้อหาปรากฏอยู่ในส่วน 
ของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคัญของประเทศ	ข้อ	๘	การแก้ไขปัญหาด้านพลงังาน

 ๙.๑๖ การปรับโครงสร้างกจิการพลังงาน
  ๙.๑๖.๑ เพิม่การแข่งขนัในกจิการก๊าซธรรมชาติ	รฐับาลมนีโยบายในการเปิดให้บคุคล
ทีส่ามสามารถใช้หรอืเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานแีอลเอน็จ	ี(Third	Party	Access:	TPA) 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ	 (Shippers)	 รายใหม่สามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก๊าซธรรมชาติได้	 ซ่ึงช่วยลดการผูกขาดและสร้างแรงจูงใจในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการของผู้ประกอบการ	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงานก�ากบัดแูลให้ผู้รบัใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้องจดัท�าข้อก�าหนด
เกีย่วกบัการเปิดให้ใช้หรอืเชือ่มต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานแีอลเอน็จแีก่บคุคลท่ีสาม	(Third	Party 
Access	 Code:	 TPA	 Code)	 ภายใต้กรอบข้อบังคับว่าด้วยการจัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ 
หรอืเชือ่มต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานีแอลเอน็จแีก่บคุคลท่ีสาม	(Third	Party	Access	Regime:	
TPA	Regime)	 ให้ประกาศใช้ได้ภายในเดอืนมนีาคม	๒๕๕๘	 เพือ่ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมอบหมาย	 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีมติเห็นชอบข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 
การเปิดให้ใช้หรอืเชือ่มต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาตบินบกแก่บคุคลทีส่ามของบรษัิท	 ปตท.	 จ�ากดั	 (มหาชน)	
และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม	 และการเชื่อมต่อส�าหรับ 
สถานี	 LNG	 มาบตาพุดของ	 บริษัท	 พีทีที	 แอลเอ็นจี	 จ�ากัด	 แล้วเมื่อวันที่	 ๓๐	 มีนาคม	๒๕๕๘	 และ 
บรษัิททัง้สองได้มกีารประกาศใช้ข้อก�าหนดดงักล่าวแล้ว	 เมือ่วนัท่ี	 ๒๐	 เมษายน	๒๕๕๘	คณะกรรมการ 
ก�ากบักจิการพลงังานมีประกาศใช้ข้อบงัคบัว่าด้วยการจดัท�าข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดให้ใช้หรอืเชือ่มต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถาน	ี LNG	แก่บคุคลทีส่าม	 (ฉบบัที	่ ๒)	 ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่ ๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และเมือ่วนัท่ี	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	คณะกรรมการ
ก�ากับกจิการพลงังานได้มมีตเิห็นชอบให้	บรษัิท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษทั	พทีทีี	แอลเอ็นจ	ีจ�ากัด	
ขยายเวลาการน�าส่ง	TPA	Code	ฉบบัปรับปรงุตาม	TPA	Regime	ฉบบัที	่๒	ออกไปเป็นภายในวนัที	่๔	
กนัยายน	๒๕๕๘
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๙.๑๖.๒ ลดการผกูขาดในกิจการโรงกลัน่น�า้มัน	เพือ่เป็นการส่งเสรมิการแข่งขนั	รฐับาล
ได้มนีโยบายลดการถือหุน้ของบรษิทั	ปตท.	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ในโรงกลัน่น�า้มนับรษัิท	สตาร์	 ปิโตรเลยีม 
รีไฟน์นิง่	จ�ากัด	(มหาชน)	(SPRC)	และโรงกลัน่บางจาก	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กรณโีรงกลัน่ SPRC	เมือ่วนัที	่๒	มนีาคม	๒๕๕๘	ได้มกีารลงนามสัญญา

แก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่๓)	สญัญาจดัสร้างและประกอบกจิการโรงกลัน่ปิโตรเลยีม	ระหว่างกระทรวงพลังงาน

กบับรษัิท	 สตาร์	 ปิโตรเลยีมรไีฟน์นิง่	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 (SPRC)	 โดยให้หาช่วงทีเ่หมาะสมเพือ่น�า	 SPRC 

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และจ�าหน่ายหุน้ 

ให้แก่ประชาชนภายในปี	 ๒๕๕๘	 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ	 เม่ือวันท่ี	 ๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ทั้งนี้	 ปัจจุบัน 

ได้ลงนามแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 แล้ว	 และอยู่ระหว่าง 

ก�าหนดช่วงเวลาเข้าจดทะเบยีนและจ�าหน่ายหุน้ทีเ่หมาะสมต่อไป

	 	 	 (๒)	 กรณีโรงกลั่นบางจาก	 โดยเม่ือวันที ่

๓๐	เมษายน	๒๕๕๘	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได ้แจ ้งต ่อตลาดหลักทรัพย  ์

แห่งประเทศไทยว่า	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ขายหุ้นบริษัท 

บางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ท่ี	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ถืออยู่ทั้งหมด	 [คิดเป็น 

ร้อยละ	๒๗.๒๑	ของจ�านวนหุน้ทีช่�าระแล้วทัง้หมดของบรษัิท	บางจากปิโตรเลยีม	จ�ากดั	(มหาชน)]	ให้แก่ 

กองทุนรวมวายุภักษ์	 หนึ่ง	 และส�านักงานประกันสังคมแล้ว	 โดยเป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ	่

(Big	Lot	Transaction)	ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ๙.๑๖.๓ ลดอัตราส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิ	รฐับาลได้มกีารก�าหนดอตัราส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ตามกฎหมายทัง้ส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิ	 และด้วยสถานการณ์ราคาน�า้มนัได้คลีค่ลายโดยเฉพาะด้านราคา 

เนื่องจากมีปริมาณการผลิตน�้ามันล้นตลาดจากการผลิตจากแหล่ง	 Shale	 Gas/Shale	 Oil	 รวมทั้ง 

กลุ่มประเทศนอกโอเปกยังเร่งการผลิตน�้ามันมากข้ึนท�าให้ราคาน�้ามันดิบเฉล่ียในปี	 ๒๕๕๘	ปรับลดลง 

อย่างตอ่เนือ่ง	 โอกาสทีจ่ะเกิดปญัหาการขาดแคลนน�้ามันเป็นไปได้น้อย	 รัฐบาลได้เหน็ชอบในหลักการ 

ให้ลดอตัราส�ารองน�า้มันเชือ้เพลงิตามกฎหมายให้เหลอืจ�านวนวนัส�ารองน้อยลง	ซึง่จะช่วยลดต้นทนุบางส่วน 

ของผูค้้าน�า้มนัลงได้	อนัจะน�ามาซ่ึงการลดลงของราคาขายปลีกน�า้มนัส�าเรจ็รปู	ซึง่จะส่งผลดต่ีอค่าครองชพี 

ของประชาชน	 รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สามารถลดต้นทุนการผลิต

อันเนื่องมาจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง	ทั้งนี้	 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเม่ือวันที่	 ๑๔	

พฤษภาคม	๒๕๕๘	 เหน็ชอบในหลกัการให้ลดอตัราส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลิงตามกฎหมายให้เหลอืจ�านวน 

วนัส�ารองประมาณ	๒๕	 วนั	 โดยแบ่งเป็นอตัราส�ารองน�า้มนัดิบร้อยละ	๖	และน�า้มนัส�าเรจ็รปูร้อยละ	๑	

ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับลดอัตราส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายและก�าหนดหลักเกณฑ ์

และวธีิการทีเ่หมาะสม

 ๙.๑๗ การส่งเสริมพลังงานทดแทน รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน

ทดแทนโดยก�าหนดมาตรการที่ส�าคัญ	 เช่น	 การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการ

แข่งขันด้านราคา	 การพัฒนาไปสู่การเป็น	 One	 Stop	 Service	 ด้านการอ�านวยความสะดวกในการ 

ออกใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน	การส่งเสรมิการผลติพลงังานขยะ	

รวมทัง้ความร่วมมอืทางด้านพลังงานทดแทนในเวทรีะหว่างประเทศ	(รายละเอยีดเนือ้หาปรากฏอยูใ่นส่วน

ของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคัญของประเทศ	ข้อ	๘	การแก้ไขปัญหาด้านพลงังาน)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๙.๑๘ การอนุรักษ์พลังงาน	 ได้ด�าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการประหยัดและการใช้พลังงาน 

อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง	ตามแผนอนรุกัษ์พลงังานครอบคลมุทัง้ภาคทีอ่ยูอ่าศยั	ภาคอตุสาหกรรม	

ภาคอาคารธุรกิจ	 และภาครัฐ	 โดยได้ผลักดันการด�าเนินงานโครงการต่าง	ๆ 	 เช่น	 โครงการส่งเสริม 

การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในอาคารธุรกจิ	โครงการสนบัสนนุการลงทนุเพือ่ปรบัเปลีย่น	ปรบัปรงุ	

เครือ่งจกัร	วสัดอุปุกรณ์เพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน	โครงการแข่งขนัปรบัปรงุแบบบ้านเพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน	

โดยได้ผลกัดนัให้เกดิผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ	ดงันี้

  ๙.๑๘.๑ การจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๗๙	 โดยจัดท�ามาตรการ 

และเป้าหมายของแผนอนรุกัษ์พลงังาน	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	ทีก่�าหนดให้ลดความเข้มของการใช้พลงังาน	

(Energy	Intensity)	ลงร้อยละ	๓๐	ในปี	๒๕๗๙	เมือ่เทยีบกบัปี	๒๕๕๓	หรอืประมาณ	๕๖,๑๔๒	พนัตนั 

เทียบเท่าน�้ามันดิบ	 kilo	 ton	 of	 oil	 equivalent	 (ktoe)	 โดยแผนอนุรักษ์พลังงานจะสอดรับ 

กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	..	ทีป่รับแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิและแผนการลงทนุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งตามนโยบายรฐับาล	 จงึต้องปรบักลยทุธ์เพือ่ขบัเคล่ือนการอนรุกัษ์พลงังาน 

ให้เข้มข้นขึน้	ภายใต้	๓	กลยทุธ์	๑๐	มาตรการ	๔	กลุม่เศรษฐกจิ	และคาดว่าจะสามารถลดความต้องการ

ใช้พลงังานของประเทศลงคดิเป็นมลูค่ากว่า	๘.๕	 ล้านล้านบาท	ทัง้นี	้ แผนดงักล่าวได้ผ่านการเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตแิล้วเม่ือวนัที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๕๘

  ๙.๑๘.๒ โครงการส่งเสรมิเครือ่งจกัรอปุกรณ์ประสทิธิภาพสงูและวสัดเุพือ่การอนุรกัษ์

พลังงาน	 มีการผลักดันร่างกฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์ 

เพือ่การอนรัุกษ์พลงังาน	จ�านวน	๒๐	ฉบบั	(๑๙	ผลติภณัฑ์)	ซึง่ขณะนีก้ฎกระทรวงดงักล่าวได้ประกาศใช้บงัคบั 

แล้วเมือ่วนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	ทัง้น้ี	ได้ด�าเนนิการผลกัดนัการใช้มาตรฐานประสทิธิภาพพลงังานขัน้สงู	

(HEPs)	โดยในปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	ได้ด�าเนนิการตดิฉลากประหยดัพลงังานประสทิธิภาพสงูให้แก่ผลติภณัฑ์ 

๘	ประเภท	มยีอดการตดิฉลากแล้ว	จ�านวน	๕,๑๕๖,๓๑๗	ใบ	ประกอบด้วย	เตาหุงต้มในครวัเรอืนใช้กบั 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	อปุกรณ์ปรับความเรว็รอบมอเตอร์	กระจกเพือ่การอนรัุกษ์พลงังาน	ฉนวนใยแก้วแผ่นเรยีบ 

มอเตอร์เหนีย่วน�าสามเฟส	เครือ่งยนต์ดเีซลขนาดเล็กสบูเดยีวระบายความร้อนด้วยน�า้	เครือ่งยนต์เบนซนิ

ขนาดเลก็สบูเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ	และเตาก๊าซความดันสงู

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังได้น�าส่งร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า	Minimum 

Efficiency	Performance	Standards	(MEPS)	หรอืมาตรฐานผลติภณัฑ์	อตุสาหกรรมเฉพาะด้านประสทิธภิาพ 

พลงังานทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานประสิทธภิาพพลังงานไปยงัส�านกังาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	 ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทหน้าท่ีในการประกาศมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อตุสาหกรรมแล้ว	จ�านวน	๔๒	ผลติภณัฑ์	และได้ออกประกาศมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน

ประสทิธภิาพพลังงานแล้ว	๑๘	ผลติภัณฑ์

  ๙.๑๘.๓ โครงการ Thailand Energy Awards เป็นรางวลั

เชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่ผีลงานดเีด่นด้านการอนรุกัษ์พลงังานและการพฒันา

พลังงานทดแทนเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ	 โรงงาน	 อาคาร

และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ของพลงังานรวมถงึการด�าเนนิการพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์

พลังงานควบคู่กันไป	 และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงานไทย 

ในประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community:	AC)	โดยประเทศไทย 

ได้รับ	 ๑๓	 รางวัลเกียรติยศจาก	 ASEAN	 Energy	 Awards	 2014 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการน้ี	 รวมทั้งส้ิน 

๒,๐๖๔	 โครงการ	 และมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรวม	 ๖๐๓	 รางวัล	 คิดเป็นมูลค่าพลังงาน 

ที่สามารถลดได้ประมาณ	๔,๓๙๖	 ล้านบาท	 และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลก 

ได้ถึง	๘๘๑,๐๐๐	ตันเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ	๑	ล้านไร่	หรือ	๑๐๐	ล้านต้น

	 	 ส่วนโครงการ	Thailand	Energy	Awards	2015	มผู้ีสมัครท้ังหมด	๒๙๑	ราย	ผลการตดัสิน

มผีูไ้ด้รบัรางวัล	Thailand	Energy	Awards	2015	รวม	๘๓	รางวัล	และได้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดบั	

ASEAN	Energy	Awards	2015	โดยประเทศไทยได้รบัรางวัล	๑๘	รางวลั	จากการส่งเข้าประกวด	๒๓	ผลงาน

 ๙.๑๙ สนับสนุนโครงการด้านพลังงานผ่านกลไกกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามทีไ่ด้มกีารจดัตัง้กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	 เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนและเป็นเงนิช่วยเหลือ 

หรืออดุหนนุการด�าเนนิงานเก่ียวกับการอนรุกัษ์พลงังานของส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชน	กระทรวง

พลงังานจงึได้เสนอของบประมาณจากเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน	โดยผลักดนัโครงการหรอืกิจกรรม

ด้านพลงังานต่าง	 ๆ	 ทีม่เีป้าหมายเพือ่ประโยชน์ต่อประชาชน	ทัง้ด้านพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์

พลงังาน

 ๙.๒๐ รณรงค์ประหยัดพลงังานอย่างต่อเนือ่ง	 ทัง้ในรปูแบบการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง	ๆ	

และการจดักิจกรรมหรอืด�าเนนิโครงการเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน	ภาครัฐ	และภาคเอกชน	ร่วมกนัประหยดั

การใช้พลงังาน	 ซ่ึงถือเป็นอกีทางหนึง่ท่ีจะช่วยให้ประเทศมพีลงังานใช้อย่างพอเพยีง	 โดยในช่วงปี	๒๕๕๘ 

มกีารด�าเนนิการรณรงค์ประหยดัพลังงาน	ได้แก่	

	 	 ๙.๒๐.๑	 โครงการความร่วมมอืลดการใช้ไฟฟ้า	 (Demand	 response)	 เป็นมาตรการ 

ขอลดใช้พลงังานกับกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรอืในอาคารและโรงงานควบคุม	 ในช่วงวนัทีม่คีวามเสีย่ง 

หรือความต้องการใช้ไฟฟ้าสงู	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ครั้งท่ี	 ๑	 ช่วงหยุดการจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา	 เยตากุน 

ระหว่างวนัที	่๑๐-๑๙	เมษายน	๒๕๕๘	และแหล่งซอตก้ิา	ระหว่างวนัที	่๒๐-๒๗	เมษายน	๒๕๕๘	โดยส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับกจิการพลังงานจ่ายค่าชดเชยให้กับหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ	๓	บาทต่อหน่วย 

มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	๘๕๑	ราย	ซึง่ภาพรวมของโครงการ	๔	วนั	(วนัที	่๑๐,๑๗,๑๘	และ	๒๐	เมษายน	๒๕๕๘)	

สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ ๑๐.๙ ล้านหน่วย	หรอื	ลดใช้ไฟฟ้าได้เฉลีย่ ๓๒๒.๐๖ เมกะวตัต์	จ�านวนเงนิ

ชดเชย	๒๒	ล้านบาท	หรือ	๗.๓	ล้านหน่วย

	 	 	 (๒)	 ครัง้ที	่๒	ช่วง	หยดุการจ่ายก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งก๊าซ	JDA–A18	ระหว่างวนัที่ 

๒๑-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงานจ่ายค่าชดเชยให้กบัหน่วยงาน

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	๓.๔๐	บาทต่อหน่วย	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	๑๙๑	ราย	โดยจากข้อมลูอย่างไม่เป็นทางการ

สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้	๒๖๗,๔๖๒	หน่วย	จ�านวนเงนิชดเชย	๗๗๕,๕๕๒	บาท	หรอื	๒๒๘,๑๐๓	หน่วย

	 	 ๙.๒๐.๒	 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน	 ได้ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงาน 

จากประชาชนและทกุภาคส่วน	 โดยเฉพาะในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาต	ิ๒	 ครัง้ข้างต้น	 รณรงค์สือ่สาร 

ทกุช่องทาง	เพือ่ช่วยประหยดัพลงังานด้วยปฏบัิตกิาร ๓ ป. “ปิด ปรบั ปลด” ลดใช้พลงังาน	และหลังจาก

สถานการณ์ปกตแิล้วกย็งัมกีารรณรงค์ให้ทกุภาคส่วนร่วมมอืกนัประหยดัพลังงานอย่างต่อเนือ่ง	“โครงการ

รวมพลงัหาร ๒ เดนิหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงาน”	มกีารประชาสัมพนัธ์เชิญชวนคนไทยทกุคนช่วยกนั

ประหยัดและลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพลงังานให้น้อยลงโดยเฉพาะเดือนเมษายนของทกุปี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๙.๒๑ เสรมิสร้างศกัยภาพพลงังานในระดบัชมุชน	จากสถานการณ์ด้านพลังงานทีม่คีวามผันผวน 

ด้านราคาและแหล่งผลิตพลังงานที่เริ่มลดลง	 ท�าให้รัฐบาลต้องมีนโยบายในการเร่งรัดจัดหาพลังงาน 

ทัง้ด้านปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ	รวมทัง้มกีารสนบัสนนุพลังงานทดแทนต่าง	ๆ 	เพิม่มากขึน้	เพือ่ให้ประเทศ 

มพีลงังานใช้ทีเ่พียงพอต่อความต้องการ	โดยได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิศักยภาพด้านพลังงานในระดบัชุมชน 

ซึง่มพีลงังานจงัหวดัทัว่ประเทศและอาสาสมคัรพลงังานในพ้ืนทีร่่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วม 

โครงการในการช่วยกันพัฒนายกระดับการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่	 ซ่ึงมีทั้งชุมชุนที่คาดว่า 

จะมศีกัยภาพในการผลติพลงังานขนาดเลก็	ชมุชนท่ีมกีารแปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	(OTOP)	หรอืชุมชน 

ทัว่ไป	 โดยร่วมกันศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าเอาวตัถดุบิทีช่มุชนมมีาผลติพลงังาน	ศกึษาหาทางเลอืก 

ในการลดใช้พลงังาน	และจดัท�าแผนพลังงานชมุชน	ทัง้นี	้มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญจากการด�าเนนิโครงการฯ 

ทีผ่่านมา	(ปี	๒๕๔๙-ปัจจบุนั)	ได้แก่	

		 ๙.๒๑.๑	 แผนพลังงานชุมชนได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

		 ๙.๒๑.๒	 วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน	 ๑๑๒	 กลุ่ม	 ลดการใช้

พลงังานในการผลติได้กว่าร้อยละ	๒๐-๖๐	

		 ๙.๒๑.๓	 ชุมชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้

ประมาณ	๓๗	 ล้านบาทต่อปี	 หรือ	 ๒,๐๐๐	 บาทต่อปีต่อครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ	๗	 ของค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน	หรอืประหยดัพลงังาน 

ได้เฉลีย่	๑๖๔	toe	ต่อปีต่อครวัเรอืน

	 	 ๙.๒๑.๔	 เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนที่เป็นนวัตกรรมไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 ชิ้น	 เช่น 

เตาซุปเปอร์อัง้โล่ชวีมวล	ห้องอบแห้งแสงอาทติย์	บ่อหมกัก๊าซชีวภาพขนาดครวัเรอืน	

	 	 ๙.๒๑.๕	 ม	ี๑๘	กลุ่มอาชพีด้านพลงังาน	จ�านวน	๑๗๒	แห่ง

	 	 ๙.๒๑.๖	 มอีาสาสมคัรพลงังานชมุชนกว่า	๖,๐๐๐	คนทัว่ประเทศ	และเป็นวทิยากรพลงังาน

ประจ�าชมุชนไม่น้อยกว่า	๑๖๒	คนท่ัวประเทศ

	 	 ๙.๒๑.๗	 มแีหล่งศกึษาเรยีนรู้ด้านพลงังานประจ�าชุมชน	๑๐	ด้าน	๑๔๘	แห่ง

	 	 ๙.๒๑.๘	 มีการบูรณาการเรื่องพลังงานในการเรียนการสอนในโรงเรียนของชุมชน 

ไม่น้อยกว่า	๔๓	แห่ง

๑๐. การปรับปรงุวธีิการจดัเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
	 รัฐบาลมแีผนปฏริปูโครงสร้างภาษี	เพือ่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้างการจดัเกบ็

ภาษใีนระยะยาว	 เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการในประเทศ	 เพิม่ศักยภาพในการ

แข่งขันโดยเปรยีบเทยีบกับประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม	เพิม่การกระจายรายได้ 

และการถอืครองทรัพย์สนิ	และเพือ่รกัษาเสถยีรภาพและวนิยัทางการคลัง	แผนงานการปฏิรูปโครงสร้าง

ภาษขีองกระทรวงการคลัง	 ครอบคลมุการปฏริปูภาษ	ี ได้แก่	 การปฏริปูภาษสีรรพากร	 การปฏริปูภาษี

สรรพสามติ	 และการปฏริปูภาษศีลุกากร	 รวมทัง้การปฏริปูภาษทีีจ่ดัเกบ็โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

โดยมกีารด�าเนนิการดงันี้	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๐.๑ จดัเกบ็ภาษเีพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม

  ๑๐.๑.๑ จดัเกบ็ภาษีมรดกและภาษีการให้	ได้ประกาศใช้พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก 

พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	(ฉบบัท่ี	๔๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ภาษีเงนิได้

จากการรับให้)	โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วเมือ่วนัท่ี	๕	สงิหาคม	๒๕๕๘

  ๑๐.๑.๒ ยกเว้นภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาให้แก่ผูข้อกลับไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญ

ข้าราชการตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗	ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง	ฉบบัที	่๓๐๘	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	ลงวนัที	่๑๒	ตลุาคม	๒๕๕๘	และประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที	่๑๖	ตลุาคม	๒๕๕๘	โดยมสีาระส�าคัญเป็นการก�าหนดให้เงนิได้พงึประเมนิ 

ทีข้่าราชการและผูร้บับ�านาญได้รบัเนือ่งจากการกลบัไปใช้สิทธใินบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการตามพระราชบญัญตัิ 

การกลบัไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	พ.ศ.	๒๕๕๗ 

ได้แก่	(๑)	เงนิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด	ๆ 	ทีข้่าราชการซึง่ขอกลบัไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ

ตามพระราชบญัญัตบิ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	ได้รบัจากกองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

ตามมาตรา	๑๒	แห่งพระราชบญัญัตกิารกลบัไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญ 

ข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	พ.ศ.	๒๕๕๗	(๒)	เงนิส่วนเพิม่ทีผู้่รบับ�านาญซ่ึงขอกลบัไปใช้สิทธใินบ�าเหนจ็บ�านาญ 

ข้าราชการ	 ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 

ตามมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบญัญัตกิารกลบัไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญ 

ข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔	พ.ศ.	๒๕๕๗	เป็นเงนิได้พึงประเมนิท่ีได้รบัยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพือ่เสียภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดา	 และก�าหนดให้เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษ ี

เงนิได้บคุคลธรรมดามผีลใช้บงัคบัส�าหรบัเงินได้พงึประเมนิประจ�าปี	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	

 ๑๐.๒ ขยายฐานภาษปีระเภทใหม่	 เช่น	การน�าภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้างมาบงัคบัใช้แทนภาษี

โรงเรือนและทีด่นิ	 และภาษบี�ารงุท้องที	่ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างทบทวนรายละเอยีดร่างพระราชบญัญตัทิีด่นิ

และสิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	....	ก่อนเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาต่อไป

 ๑๐.๓ ปรบัปรงุโครงสร้างภาษเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ	เช่น	

  ๑๐.๓.๑ ปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๘๓)	

พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยแก้ไขเพิม่เตมิการลดอตัราและยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัก�าไรสุทธขิองบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน 

นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จาก 

การขายสนิค้าและการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ	๓๐	ล้านบาท	ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร	 (ฉบบัที	่ ๕๓๐)	พ.ศ.	 ๒๕๕๔ 

เพือ่บรรเทาภาระภาษแีละเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิให้แก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ตลอดจน

เป็นการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและจงูใจให้เกดิการลงทนุ	โดยก�าหนดให้มีการปรบัลด 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 

ในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ	๕	ล้านบาท	และมรีายได้จากการขายสินค้าและการให้บรกิาร 

ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๓๐	 ล้านบาท	 ส�าหรับช่วงก�าไรสุทธิเกิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 แต่ไม่เกิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 จากอัตราร้อยละ	 ๒๐	 ของก�าไรสุทธิ	 เป็นร้อยละ	 ๑๕	 ของก�าไรสุทธิ	 ส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที	่๑	มกราคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๓.๒ ก�าหนดมาตรการภาษส่ีงเสรมิการจดัตัง้ส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (Inter-

national Headquarters: IHQ) และมาตรการภาษีส่งเสรมิการจดัตัง้บรษิทัการค้าระหว่างประเทศ 

(International Trading Center: ITC) ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัท่ี	๕๘๖)	พ.ศ.	๒๕๕๘	และพระราชกฤษฎกีาออกตามความ

ในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร	(ฉบบัท่ี	๕๘๗)	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่เป็นการก�าหนด

มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการจดัตัง้ส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการจดัตัง้

บรษัิทการค้าระหว่างประเทศและอนุมตัหิลักการร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	 โดยเป็นการให้สทิธปิระโยชน์ 

ทางภาษอีากรส�าหรบักจิการส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศและบรษิทัการค้าระหว่างประเทศ	มรีายละเอยีด 

ดงันี้

	 	 	 (๑)	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 (IHQ) 

จะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ	ีดงันี	้

ประเด็น
ROH+TC พ.ร.ฎ. ๕๘๖/๒๕๕๘

ITC พ.ร.ฎ. ๕๘๗/๒๕๕๘

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

(๑) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) : สิทธิประโยชน์ ๑๕ ปี 

	 (๑.๑)	 รายได้จากการให้บริการหรือบริหารเงิน	(รวมดอกเบี้ย)
แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ร้อยละ	๑๐

	 (๑.๒)	 รายได้จากการให้บริการหรือบริหารเงิน	(รวมดอกเบี้ย)
แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ยกเว้น

	 (๑.๓)	 ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย

ร้อยละ	๑๐

	 (๑.๔)	 ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ

ยกเว้น

	 (๑.๕)	 เงินปันผลจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ยกเว้น/เสียกึ่งหนึ่ง
[ตามมาตรา	๖๕	ทวิ	(๑๐)

แห่ง	ปรก.]

	 (๑.๖)	 เงินปันผลจากวสิาหกจิในเครอืทีต่ัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ

ยกเว้น

	 (๑.๗)	 รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ

ยกเว้น

	 (๑.๘)	 รายได้จากการจดัซ้ือและขายสินค้าในต่างประเทศ
(Out-Out)

ยกเว้น

	 (๑.๙)	 รายได้จากการให้บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบั
การค้าระหว่างประเทศที่รับจากหรือในต่างประเทศ

ยกเว้น

	 (๑.๑๐)	เงินปันผลที่นิติบุคคลต่างประเทศได้รับจาก	IHQ ยกเว้น	CIT
(เฉพาะที่จ่ายจากรายได้

ที่ได้รับยกเว้นภาษี)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ประเด็น
ROH+TC พ.ร.ฎ. ๕๘๖/๒๕๕๘

ITC พ.ร.ฎ. ๕๘๗/๒๕๕๘

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

(๑) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) : สิทธิประโยชน์ ๑๕ ปี

ดอกเบ้ียทีน่ติิบุคคลต่างประเทศได้รบัจาก	IHQ	(เฉพาะทีกู้่มาเพือ่ให้กูต่้อ) ยกเว้น	CIT

(๒) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) : สิทธิประโยชน์ ๑๕ ปี

รายได้ของคนต่างด้าวที่ท�างานประจ�า	IHQ	(เสียตามอัตรา	PIT	ปกติ

หากค�านวณแล้วมีเงินได้ต้องเสีย	PIT	ในอัตราที่ต�่ากว่าร้อยละ	๑๕

ของเงินได้พึงประเมิน)

ร้อยละ	๑๕

ของเงินได้พึงประเมิน

(๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax: SBT)

รายรับจากการให้กูย้มืแก่วสิาหกิจในเครือ	เฉพาะท่ีเป็นการบรหิารเงิน ยกเว้น

	 	 	 (๒)	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการจดัตัง้บรษิทัการค้าระหว่างประเทศ	 (ITC)		

จะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงันี้

ประเด็น ITC

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

(๑) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT)

	 (๑.๑)	รายได้จากการจดัซ้ือและขายสินค้าในต่างประเทศ	OUT-OUT	 ยกเว้น

	 (๑.๒)	รายได้จากการให้บริการทีเ่ก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ที่รับจากหรือในต่างประเทศ ยกเว้น

	 (๑.๓)	เงินปันผลที่นิติบุคคลต่างประเทศได้รับจาก	ITC ยกเว้น
(เฉพาะที่จ่ายจากรายได้

ที่ได้รับยกเว้นภาษี)

(๒) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT)  : สิทธิประโยชน์ ๑๕ ปี

รายได้ของคนต่างด้าวที่ท�างานประจ�า	ITC	(เสียตามอัตรา	PIT	ปกติ
หากค�านวณแล้วมีเงินได้ต้องเสีย	PIT	ในอัตราที่ต�่ากว่าร้อยละ	๑๕
ของเงินได้พึงประเมิน)

ร้อยละ	๑๕
ของเงินได้พึงประเมิน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๐.๓.๓ ปรบัปรงุโครงสร้างอตัราภาษีศลุกากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลติ ได้ออก 

ประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	การลดอตัราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา	๑๒	แห่งพระราชก�าหนด 

พิกัดอัตราศุลกากร	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 (ฉบับท่ี	 ๑๑)	 โดยก�าหนดให้มีการยกเว้นอากรขาเข้ากลุ่มสินค้า 

วตัถดุบิและสนิค้าทนุรวม	๑,๒๔๗	รายการ	เช่น	ก๊าซธรรมชาต	ิสงักะส	ีเนือ้สตัว์ทีท่�าเป็นเพลเลต	ไม้จ�าพวกสน 

เครือ่งกังหนัใบพดั	เครือ่งจกัรส�าหรบัประกอบแผงวงจรย่อย	ท่อส่งก๊าซ	และปรบัลดอตัราอากรขาเข้าลงจาก

ร้อยละ	๒๐	เป็นร้อยละ	๑๐	ส�าหรับกลุม่สนิค้าวตัถดุบิและสนิค้าทุนรวม	๒๕๘	รายการ	เช่น	เครือ่งจกัรกล

ทีใ่ช้แรงงาน	เครือ่งซักผ้าใช้ตามโรงงาน	เครือ่งจักรใช้เช่ือม

  ๑๐.๓.๔ ก�าหนดมาตรการขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่	เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ

ให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 

การลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่	 (ฉบบัที	่ ๕๙๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	มสีาระส�าคญัเป็นการขยายเวลาการปรบัลด 

อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีจ่ะครบระยะเวลาการปรบัลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ในวนัที	่ ๓๐	 กนัยายน	๒๕๕๘ 

จากเดมิร้อยละ	๑๐	โดยให้ยงัคงจัดเกบ็ในอัตราร้อยละ	๖.๓	ต่อไปอกีเป็นระยะเวลา	๑	ปี	ตัง้แต่วนัที	่๑	

ตลุาคม	๒๕๕๘	ถึงวนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๙	และจดัเกบ็ในอัตราร้อยละ	๙	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๕๙	

เป็นต้นไป	โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	เมือ่วันที	่๒๖	กนัยายน	๒๕๕๘

  ๑๐.๓.๕ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 

การยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่สนบัสนนุการกฬีา)	คณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิ

เมือ่วนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบมาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการกฬีา	และรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้น 

รษัฎากร	 (ฉบบัที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยมสีาระส�าคญัว่า	 เนือ่งจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษสี�าหรบัการบรจิาค 

เพือ่สนบัสนนุการกฬีาตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร	ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	

(ฉบบัที	่๕๕๙)	พ.ศ.	๒๕๕๖	จะสิน้สุดลงในวนัท่ี	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๘	จงึเหน็ควรให้มกีารขยายระยะเวลา

การให้สทิธปิระโยชน์ดงักล่าวออกไปอกี	๓	ปี	โดยได้มกีารก�าหนดให้การบรจิาคสามารถหกัเป็นค่าลดหย่อน

หรอืรายจ่ายได้	๒	เท่าของทีจ่่ายจรงิ	ตัง้แต่วนัที	่๑	มกราคม	๒๕๕๙	ถงึวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๖๑	ทัง้น้ี 

ร่างกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

 ๑๐.๔ ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ และวธีิการปฏบิตัขิองสนิค้าท่ีมกีารหลกีเลีย่งภาษี

  ๑๐.๔.๑ แก้ไขกฎหมายภาษสีรรพสามติ	 เพือ่ปรบัปรงุฐานการค�านวณภาษสีรรพสามติ	

เช่น	การปฏริปูการจดัเกบ็ภาษสีรุา	ยาสบู	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	อนมุติั

หลกัการร่างพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามติ	พ.ศ.	 ....	 และร่างประมวลกฎหมาย 

ภาษสีรรพสามิต	รวม	๒	ฉบบั	มสีาระส�าคัญเป็นการรวบรวมบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าด้วยภาษสีรรพสามติ	

กฎหมายว่าด้วยไพ่	กฎหมายว่าด้วยสรุา	กฎหมายว่าด้วยยาสบู	กฎหมายว่าด้วยพกัิดอตัราภาษสีรรพสามติ 

กฎหมายว่าด้วยการจดัสรรเงนิภาษสีรรพสามติ	และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงนิภาษสีรุาไว้ในประมวลกฎหมาย 

ฉบับเดียวกัน	 และได้ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีา

  ๑๐.๔.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากร	 โดยคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเม่ือวันที่ 

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัศุิลกากร	พ.ศ.	....	มสีาระส�าคญัเป็นการรวบรวม

พระราชบญัญตัศิลุกากรทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัทกุฉบับเข้าไว้ด้วยกนัเป็นฉบบัเดยีว	 ปรบัปรงุแก้ไข 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ลดอตัราการจ่ายเงนิรางวัล	ก�าหนดเพดานเงนิสนิบน	เพิม่เตมิอ�านาจทางศลุกากรในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	

เขตไหล่ทวีป	 และเขตทะเลหลวง	 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

ค.ศ.	๑๙๘๒	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

 ๑๐.๕ ทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษ ี

ในการรับภาระภาษแีละเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดัเก็บ

 ๑๐.๖ ปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษห้ีางหุน้ส่วนและคณะบคุคลทีมิ่ใช่นติบิคุคล เป็นการสมควร

ปรบัปรงุการจดัเก็บภาษเีงนิได้จากห้างหุน้ส่วนสามญัและคณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคล	 ให้เกดิความชดัเจน

และเป็นธรรมยิง่ขึน้	 โดยมสีาระส�าคัญ	ดงันี	้ (๑)	 นยิามค�าว่า	 “คณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคล”	 เพือ่ก�าหนด

หน่วยภาษีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ซึง่เป็นหลกักฎหมายทัว่ไป	(๒)	ยกเลิก	(๑๔)	ของมาตรา	๔๒	แห่งประมวลรษัฎากรทีย่กเว้นให้ไม่ต้องน�า

ส่วนแบ่งก�าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

ในชั้นของบุคคลในคณะบุคคลหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	 และ	 (๓)	 ก�าหนดวันใช้บังคับของ 

ร่างพระราชบญัญตัติัง้แต่วนัที	่ ๑	 มกราคม	ของปีภาษีถดัจากปีทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป 

ทัง้นี	้ ได้มกีารออกพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	 (ฉบบัที	่ ๓๙)	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัท่ี	๒๖	ธนัวาคม	๒๕๕๗

 ๑๐.๗ ปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษสี�าหรบักจิการโรงเรยีนเอกชนและโรงเรยีนกวดวชิา	เพือ่ให้เกดิ

ความเสมอภาค	เป็นธรรม	และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในการยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคล	รฐับาลได้ด�าเนิน

มาตรการภาษีเพือ่สนบัสนนุกจิการโรงเรยีนเอกชนและปรับปรงุการจดัเกบ็ภาษโีรงเรียนกวดวชิา	โดยการ

ตราเป็นพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	.... 

และกฎกระทรวง	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

รวม	๕	ฉบบั	ซึง่ได้มกีารประกาศราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัท่ี	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘	รวม	๔	ฉบบั	ได้แก่ 

(๑)	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๕๘๘) 

พ.ศ.	๒๕๕๘	(๒)	พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๘๙) 

พ.ศ.	๒๕๕๘	(๓)	พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๙๐) 

พ.ศ.	๒๕๕๘	 (๔)	 กฎกระทรวง	 ฉบับที	่ ๓๐๗	 (พ.ศ.	๒๕๕๘)	 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วย 

การยกเว้นรษัฎากร	

	 นอกจากนี	้เมือ่วนัที	่๒๘-๒๙	เมษายน	๒๕๕๘	ยงัได้มกีารจดัสมัมนาเรือ่ง	“เตรยีมพร้อมรอบรูร้ะบบ 

บญัชแีละภาษอีากรส�าหรบักิจการโรงเรยีนกวดวชิา”	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจทัง้ระบบบญัชแีละการปฏบิตั ิ

ด้านภาษีอากรโดยจะสามารถลงรายการบัญชีได้ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนประเภท 

กวดวิชาทัว่ประเทศทัง้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา	นติบิคุคล	มลูนิธหิรอืสมาคม	

 ๑๐.๘ ให้สทิธลิดหย่อนภาษจีากการบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหวในสหพนัธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	 ตามที่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยเนปาล	 การบรจิาคช่วยเหลอืในกรณดีงักล่าว	 ผูบ้รจิาคสามารถน�าเงนิหรอืมลูค่าทรพัย์สนิ 

ทีบ่ริจาคไปหกัเป็นค่าลดหย่อน	หรือหกัเป็นรายจ่ายในการเสยีภาษไีด้	 ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข	 ดงันี ้

(๑)	บคุคลธรรมดา	ผูบ้รจิาคสามารถน�าเงนิบริจาคไปหักลดหย่อนในการค�านวณภาษไีด้ตามจรงิ	(รวมกบั
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เงนิบรจิาคอืน่	ๆ 	ด้วย)	แต่ไม่เกนิร้อยละ	๑๐	ของเงนิได้หลังหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอ่ืน	ๆ	แล้ว	และ	

(๒)	บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล	สามารถน�าเงนิหรอืทรพัย์สนิทีบ่รจิาคไปหักรายจ่ายได้ตามทีจ่่ายจริง	

แต่ไม่เกนิร้อยละ	๒	ของก�าไรสทุธใินปีทีบ่รจิาค	 นอกจากนี	้ กรณกีารบรจิาคทรพัย์สนิหรอืสินค้าดงักล่าว 

ถอืเป็นเหตอัุนสมควรทีไ่ม่มภีาระภาษมีลูค่าเพิม่

 ๑๐.๙ ก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ส่งเสรมิ

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 จงึได้มกีารก�าหนด

มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบักจิการทีต่ัง้อยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	โดยการตราเป็น 

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๕๙๑)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเม่ือวนัที	่ ๙	 กนัยายน	๒๕๕๘	 โดยก�าหนดให้มกีารลดอตัราภาษเีงนิได้

นติบุิคคลจากร้อยละ	๒๐	เหลอืร้อยละ	๑๐	ของก�าไรสทุธิเป็นเวลา	๑๐	รอบระยะเวลาบญัชี	ซึง่มาตรการนี ้

จะเป็นการช่วยกระจายความเจรญิและเพิม่รายได้ให้แก่ท้องถิน่	และลดปัญหาแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน 

เคลือ่นย้ายเข้าสู่พืน้ทีส่่วนกลาง

 ๑๐.๑๐ ก�าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 ที่ได้รับ 

การประเมนิศกัยภาพในระดบัดมีาก	(A)	หรอืระดบัด	ี(B)	ซึง่ปัจจบุนัมอียู	่๕๙,๘๗๔	แห่ง	ซึง่รัฐบาลได้สนบัสนนุ

วงเงินสนิเช่ือรวม	๔๐,๐๐๐	ล้านบาท	หรอืธนาคารละ	๒๐,๐๐๐	ล้านบาท	ระยะเวลาการสนบัสนนุ	๒	ปี 

เพือ่ให้กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	กูย้มืเป็นเงนิทนุต่อยอดส�าหรบัให้สมาชกิกูย้มืเพือ่การลงทนุ	การสร้าง

รายได้	การใช้จ่ายในยามจ�าเป็นฉุกเฉิน	การแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ	ในอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ	๕	ต่อปี 

และมรีะยะเวลาการกูย้มืไม่เกนิ	๕	ปี	ทัง้นี	้วงเงนิการกูย้มืส�าหรบักองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืง	แต่ละแห่ง

ให้ข้ึนอยูก่บัศักยภาพของกองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืง	แต่ไม่เกินข้อก�าหนดของสถาบนัการเงนิ	

 ๑๐.๑๑ จดัท�าร่างพระราชบัญญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และ 

ร่างพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั	คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัที ่

๒	มถินุายน	๒๕๕๘	อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว	โดยมีสาระส�าคัญเป็นการแก้ไขพระราชบญัญตั ิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เพือ่รองรบัการจดัตัง้องค์กรผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดทนุ 

ทีก่�ากบัดแูลสมาชกิ	 (Self-Regulatory	Organization:	 SRO)	 และองค์กรผู้ประกอบธรุกจิในตลาดทนุ 

และแก้ไขพระราชบญัญตัสิญัญาซ้ือขายล่วงหน้า	พ.ศ.	๒๕๔๖	 เพือ่ก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบ

ธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต้องเป็นสมาชกิขององค์กรผูป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีก่�ากบัดแูล

สมาชกิ	ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑๐.๑๒ จัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรไีด้มีมตเิม่ือวนัที	่๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	อนมุติัหลักการร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าว	โดยมสีาระส�าคัญ 

เป็นการก�าหนดกรอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	 เพือ่เป็นมาตรฐานกลาง 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง	

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง	(๑)	พฒันาระบบการจัดซือ้จดัจ้างให้เป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์อย่างครบวงจร	(๒)	จดัท�า

ข้อตกลงคณุธรรม	(Integrity	Pact)	และ	(๓)	ยกร่างพระราชบัญญตักิารจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ 

ภาครฐั	 พ.ศ.	 ....	 โดยให้ระเบยีบเป็นกฎหมายชัน้พระราชบญัญตั	ิ มกีรมบญัชกีลางเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการก�ากบัดูแลและพฒันาระบบการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐ	โดยยดึหลกัความคุม้ค่า	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รวมทัง้ลดการทจุรติคอร์รปัชนั	ใช้จ่ายเงนิงบประมาณของประเทศให้คุม้ค่ามากทีส่ดุ	เพือ่ให้สอดคล้องกบั

ความเป็นมาตรฐานสากล	โดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และน�าข้อตกลงคุณธรรม	(Integrity	

Pact)	มาใช้เพ่ือให้ประชาชนท่ีมคีวามรูค้วามสามารถมาร่วมสงัเกตการณ์	

๑๑. การบริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรฐับาลท่ีผ่านมา

 ๑๑.๑ ออกพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปรับ

โครงสร้างหนีท้ีเ่กดิจากโครงการรบัจ�าน�าข้าว วงเงนิ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท	 รฐับาลได้มนีโยบายเร่งด่วน 

ในการแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดข้ึนจากโครงการรับจ�าน�าข้าวในช่วงที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม	 จึงได้ก�าหนด

แผนการออกพนัธบตัรของ	 ธ.ก.ส.	 เพือ่ปรบัโครงสร้างหนีท้ีเ่กดิขึน้จากโครงการรบัจ�าน�าข้าวให้สอดคล้อง

กับภาระทางการคลังและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสมต่อไป	 การออกพันธบัตร 

ของ	ธ.ก.ส.	ประกอบด้วย

	 	 ๑๑.๑.๑	 พนัธบตัร	ธ.ก.ส.	พ.ศ.	๒๕๕๖	ครัง้ที	่๒๐	 (Re-open	ครัง้ที	่๒)	อายคุงเหลอื 

๓	ปี	๑๐	เดอืน	ในอตัราผลตอบแทนร้อยละ	๒.๗๕	ต่อปี

	 	 ๑๑.๑.๒	 พันธบัตร	 ธ.ก.ส.	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ครั้งที่	 ๑	 อายุ	 ๗	 ปี	 ในอัตราผลตอบแทน 

ร้อยละ	๓.๐๑	ต่อปี	ซึง่จากการท�าการส�ารวจความต้องการลงทนุของนกัลงทนุ	(Book	building)	ปรากฏว่า 

มนีกัลงทนุแสดงความสนใจลงทุนในพนัธบัตรทัง้	๒	รุน่	เป็นวงเงนิรวมมากถงึ	๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	แบ่งเป็น

พันธบัตรรุ่นอายุคงเหลอื	๓	ปี	๑๐	เดอืน	วงเงิน	๔๒,๐๐๐	ล้านบาท	และพนัธบตัรรุน่อาย	ุ๗	ปี	จ�านวน	

๘,๐๐๐	ล้านบาท	โดยการออกพนัธบตัรในรุน่ดงักล่าวมสีดัส่วนของนกัลงทนุต่าง	ๆ 	ทีไ่ม่เป็นสถาบนัการเงนิ 

(Non-bank)	 รายใหม่โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้ความสนใจลงทุน 

เป็นจ�านวนมาก

 ๑๑.๒ ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา”	 รัฐบาลได้จ�าหน่ายพันธบัตร 

ออมทรัพย์พิเศษรุ่น	“สขุกันเถอะเรา”	วงเงิน	๑๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	วงเงินซือ้พนัธบตัรขัน้ต�า่เริม่ต้นที	่๑,๐๐๐	บาท 

สงูสดุ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ดงันี้

	 	 ๑๑.๒.๑	 พนัธบตัรออมทรพัย์พเิศษ	รุน่	“สุขกันเถอะเรา” 

ของกระทรวงการคลัง	อายุ	๑๐	ปีวงเงิน	๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	อัตรา

ดอกเบีย้ขัน้บนัได	ปีที	่๑-๓	:	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	๓	ต่อปี	ปีที	่๔-๗	: 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 ๔	 ต่อปี	 และ	 ปีท่ี	 ๘-๑๐	 :	 อัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ	๕	 ต่อปี	ณ	 วันท่ี	 ๒๓	 มกราคม	๒๕๕๘	 มีผลการจ�าหน่าย 

รวมทั้งสิ้น	 ๑๒,๑๔๑.๔๖๘	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๒๔.๒๘ 

ของวงเงินจ�าหน่าย

	 	 ๑๑.๒.๒	 พนัธบตัรออมทรพัย์พเิศษ	รุน่	“สขุกนัเถอะเรา” 

ของ	ธ.ก.ส.	อายุ	๕	ปี	วงเงิน	๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่	

ทีร้่อยละ	๓.๘๐	ต่อปี	ปี	ณ	วนัที	่๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	มผีลการจ�าหน่ายรวมทัง้สิน้	๓๗,๙๐๘.๒๘๓	ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ	๗๕.๘๑๗	ของวงเงินจ�าหน่าย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๑.๓ จ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รุ่นทั่วไป) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครัง้ท่ี ๒ รฐับาลได้ด�าเนนิการกูเ้งนิเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘ 
โดยการออกพนัธบตัรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั	(รุน่ท่ัวไป)	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ครัง้ที	่๒ 
วงเงนิ	๔,๐๐๐	ล้านบาท	อตัราดอกเบีย้คงที	่ร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี	อาย	ุ๓	ปี	เป็นแบบไร้ใบตราสาร	(Scripless) 
โดยมรูีปแบบและเง่ือนไขของพนัธบตัรออมทรพัย์	ดงันี้

รุ่นอายุ ๓	ปี

วงเงินรวม ๔,๐๐๐	ล้านบาท

การช�าระดอกเบี้ย ช�าระปีละ	๒	งวด	คอื	ในวนัที	่๑๑	พฤษภาคม	และ	๑๑	พฤศจิกายน	ของทกุปี

วงเงินซื้อขั้นต�่า ๑,๐๐๐	บาท	(๑	หน่วย)

วงเงินซื้อขั้นสูง ๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(๒,๐๐๐	หน่วย)

ธนาคารตัวแทนจ�าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้มีสิทธิซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย	หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	

สภากาชาดไทย	มูลนิธิ	สมาคม	สหกรณ์	วัด	สถานศึกษาของรัฐ	โรงพยาบาล

ของรัฐ	นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก�าไร

ซึง่	ณ	วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	มผีลการจ�าหน่ายรวมทัง้ส้ิน	๔,๐๐๐	ล้านบาท	หรอืคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐ 
ของวงเงนิจ�าหน่าย

 ๑๑.๔ ด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ส�าหรับพันธบัตรรัฐบาล 
รุน่ LB15DA	รฐับาลได้ด�าเนนิธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัร	(Bond	Switching)	ส�าหรับพนัธบตัรรฐับาล 
รุน่	LB15DA	เมือ่วนัที	่๒๖	มถินุายน	๒๕๕๘	โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ลดความเสีย่งในการปรับโครงสร้างหนี ้
ของพันธบตัรรัฐบาลในรุน่ทีม่วีงเงินสงู	โดยในการด�าเนนิธรุกรรมดังกล่าว	สบน.	ได้เปิดโอกาสให้นกัลงทุน
ท�าการแลกเปลีย่นระหว่างพันธบตัรรฐับาลรุน่	 LB15DA	ซึง่เป็นพนัธบตัรรฐับาลระยะส้ัน	มอีายคุงเหลอื 
๖	เดอืน	เป็นพันธบตัรรฐับาลระยะยาว	(Destination	Bond)	จ�านวน	๕	รุน่	ซึง่มีอายรุะหว่าง	๓-๒๓	ปี 
มีนกัลงทนุสถาบนัจ�านวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมด�าเนนิธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัรกว่า	๘๕,๕๓๐	ล้านบาท 
โดยส�านกับรหิารหนีส้าธารณะได้จดัสรรพนัธบตัรให้แก่นกัลงทุนวงเงนิรวม	๖๓,๙๖๐	 ล้านบาท	ซึง่ท�าให้ 
ยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลรุ ่น	 LB15DA	 ลดลงถึงร้อยละ	 ๔๘	 จาก	 ๑๓๒,๐๐๐	 ล้านบาท 
เหลือ	 ๖๘,๐๔๐	 ล้านบาท	 โดยรายละเอียดการแลกเปล่ียนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลรุ่น	 LB15DA 
และ	Destination	Bond	ท้ัง	๕	รุ่น	มดีงันี้

ตาราง : วงเงนิการท�าธุรกรรมแลกเปลีย่นพันธบัตร (แบ่งตามรุน่อายุ)

ประจ�าปี อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม (ล้านบาท) ร้อยละ

(๑)	LB183B ๒	ปี	๙	เดือน ๘,๐๓๙ ๑๓

(๒)	LB206A ๕	ปี ๑๘,๒๙๑ ๒๙

(๓)	LB25DA ๑๐	ปี	๖	เดือน ๙,๖๕๖ ๑๕

(๔)	LB296A ๑๔	ปี ๑๐,๕๘๐ ๑๖

(๕)	LBA37DA ๒๒	ปี	๖	เดือน ๑๗,๓๙๔ ๒๗

รวม ๖๓,๙๖๐ ๑๐๐
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ทัง้น้ี	ประโยชน์จากการท�าธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัรสามารถยืดอายหุนีท่ี้จะครบก�าหนดจาก	๖	เดอืน	

เป็น	๑๑	ปี	๙	เดอืน		เพิม่วงเงนิคงค้างของ	On-the-run	Benchmark	Bond	จ�านวน	๓	รุน่	ได้แก่	รุน่อายุ	

๕	ปี	๑๐	ปี	และ	๑๕	ปี	และขยายฐานนกัลงทนุ

 ๑๑.๕ ยกระดับให้ไทยเป็นผู้น�าด้านตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้าง 

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของประเทศในภมูภิาคประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(Inclusive	Growth) 

โดยอนญุาตให้อนญุาตกระทรวงการคลงัแห่งสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวสามารถออกพนัธบตัร

สกลุเงนิบาทในประเทศไทย	(Baht	Bond)	ได้	เป็นครัง้ที	่๔	ในรอบ	๓	ปี	(๒๕๕๖-๒๕๕๘)	วงเงนิ	๑๒,๐๐๐	

ล้านบาท	แบ่งเป็น

ซึง่ส่งผลให้สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวมยีอดคงค้าง	Baht	Bond	ทัง้สิน้	๒๑,๕๙๐	ล้านบาท	

(คดิเป็นร้อยละ	๒๕	ของยอดคงค้าง	Baht	Bond	ในตลาดตราสารหนีไ้ทย)	และน�าเงนิดงักล่าวไปลงทุน 

ในประเทศเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ	นอกจากนี	้ยงัส่งผลให้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

อยูใ่นระดบั	BBB+	(TRIS	Rating)

๑๒. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
	 รัฐบาลได้ด�าเนนิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง	ดงันี้

 ๑๒.๑ ทางบก

  ๑๒.๑.๑ ด�าเนนิโครงการพฒันาเส้นทางจกัรยาน	 เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนมกีารใช้

จกัรยานเพ่ือการออกก�าลงักาย	ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์และเป็นยานพาหนะในชวีติประจ�าวนั	โดยได้ด�าเนนิการ

จดัท�าเส้นทางจกัรยานทัว่ประเทศ	โดยมเีส้นทางจกัรยานทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็	สามารถใช้งานได้	๕๖๖.๑๒	

กโิลเมตร	อยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	๗๑๕.๓๙	กิโลเมตร	และจะพฒันาเพิม่ในอนาคตอกี	๑,๐๗๑.๑	กโิลเมตร	

นอกจากนี	้ได้พจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่รองรบัการสัญจรด้วยจกัรยาน	ให้เป็นการเดนิทางทีส่ะดวก	

ปลอดภัย	มกีฎระเบยีบทีชั่ดเจน	

รุ่นอายุ (ปี)
วงเงิน

(ล้านบาท)
ดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี

๓ ๑,๐๐๐ ๓.๕๖

๕ ๕,๐๐๐ ๔.๓๒

๑๐ ๖,๐๐๐ ๕.๐๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๒.๑.๒ ด�าเนนิโครงการรถไฟทางคู ่๖ เส้นทาง

	 	 	 (๑)	 ช่วงแก่งคอย-ฉะเชงิเทรา	วงเงนิ	๑๑,๒๗๒.๓๔	ล้านบาท	ระยะทาง	๑๐๖	

กโิลเมตร	 เพือ่เพิม่ความจขุองทางรถไฟ	 แก้ไขปัญหาการเดนิรถในระบบทางเดีย่วเพิม่ประสทิธภิาพและ

ศกัยภาพของการขนส่งทางรถไฟทีเ่ชือ่มโยงจากภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมายงัสถานบีรรจุ

แยกสนิค้ากล่อง	 (Inland	 Container	 Depot:	 ICD)	 ทีล่าดกระบงัและเชือ่มโยงเข้าสูท่่าเรอืแหลมฉบงั 

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการประกวดราคา

	 	 	 (๒)	 ช่วงชุมทางถนนจริะ-ขอนแก่น วงเงิน	๒๖,๐๐๗.๒๐	ล้านบาท	ระยะทาง 

๑๘๕	กโิลเมตร	 เพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารขนส่งระบบรางสูก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สนับสนุนการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง	ๆ 	 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ

กรงุเทพมหานคร	 และต่อเนือ่งสูภ่าคอืน่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่งสนิค้าทีเ่พิม่สงูขึน้	

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการประกวดราคา

	 	 	 (๓)	 ช่วงประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร วงเงนิ	 ๑๗,๒๙๒.๕๓	 ล้านบาท	 ระยะทาง	

๑๖๗	กโิลเมตร	 เพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารขนส่งระบบรางสู่กลุม่จงัหวดัภาคใต้สนบัสนนุการขนส่ง

ผูโ้ดยสารและสนิค้าระหว่างจงัหวัดต่าง	ๆ	ทางภาคใต้กบักรงุเทพมหานคร	และต่อเนือ่งสู่ภาคอืน่รองรบั

จ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่งสินค้าทีเ่พิม่สูงข้ึน	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการน�าเสนอขออนมุตัโิครงการ

เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี

	 	 	 (๔)	 ช่วงลพบรุ-ีปากน�า้โพ	วงเงิน	๒๘,๘๔๒.๔๔	ล้านบาท	ระยะทาง	๑๔๘	กโิลเมตร 

เพือ่เพิม่ศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสูก่ลุม่จงัหวัดภาคกลางและภาคเหนอื	 สนบัสนนุการขนส่ง

ผูโ้ดยสารและสนิค้าระหว่างจงัหวดัต่าง	ๆ	ทัง้ภาคเหนอื	และภาคกลางกบักรงุเทพมหานคร	และต่อเนือ่ง

สูภ่าคอืน่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่งสนิค้าทีเ่พิม่สงูขึน้	 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณา

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)

	 	 	 (๕)	 ช่วงมาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ	วงเงนิ	๒๙,๘๕๕.๐๘	ล้านบาท	ระยะทาง 

๑๓๒	กโิลเมตร	 เพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารขนส่งระบบรางสูก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

สนบัสนนุการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้าระหว่างจงัหวดัต่าง	ๆ 	ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืกบักรงุเทพมหานคร 

และต่อเนือ่งสูภ่าคอืน่	รองรับจ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่งสนิค้าท่ีเพิม่สงูขึน้	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)

	 	 	 (๖)	 ช่วงนครปฐม-หวัหนิ วงเงนิ	๒๐,๐๓๘.๔๓	ล้านบาท	ระยะทาง	๑๖๕	กโิลเมตร 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสาร 

และสนิค้าระหว่างจงัหวดัต่าง	ๆ 	ทางภาคใต้กบักรงุเทพมหานคร	และต่อเนือ่งสูภ่าคอืน่รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสาร 

และปรมิาณการขนส่งสนิค้าทีเ่พิม่สงูขึน้	 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อม	(EIA)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๒.๑.๓ ด�าเนนิโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงบางซือ่-พญาไท-

มกักะสนั-หวัหมาก และสายสแีดงเข้ม ช่วงบางซือ่-หวัล�าโพง เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดั 

ในเขตกรุงเทพมหานครและพืน้ทีช่ัน้ในของเมอืง	แก้ไขปัญหาจดุตดัถนน	และทางรถไฟให้มรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั 

ช่วยในการขนส่งผู้โดยสารในตวัเมอืงไปสูย่่านชานเมอืง	ระยะทางประมาณ	๒๕.๙	กโิลเมตร	จ�านวน	๙	สถานี	

วงเงิน	๔๔,๑๕๗.๗๖	ล้านบาท	อยู่ระหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พิจารณาอนุมตัดิ�าเนนิโครงการ

แผนงานการพฒันาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมอืง : การพฒันาระบบรถไฟทางคู ่ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง

  ๑๒.๑.๔ ปรบัปรงุทางทีไ่ม่ปลอดภยัต่อการเดนิรถ	ระยะทาง	๓๐๗	กโิลเมตร	เช่น	ช่วงศรรีาชา 

และเขาชจีรรย์-สตัหบี	 	 ช่วงทุง่สง-กนัตงั	 ช่วงเขาชมุทอง-นครศรธีรรมราช	และช่วงบ้านแหลม–แม่กลอง	

รวมทัง้อยูร่ะหว่างตดิตัง้เครือ่งกัน้ถนนเสมอระดบัเสมอทางรถไฟ	จ�านวน	๑๓๐	แห่ง	และตดิตัง้สญัญาณ 

ไฟกระพริบ	ประมาณ	๕๘๔	แห่ง	เพือ่ยกระดบัด้านความปลอดภยัในการขนส่งและการเดนิทางของประชาชน

  ๑๒.๑.๕ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-

มกักะสนั-หวัหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่-หัวล�าโพง จ�านวน	๙	สถาน	ีระยะทางประมาณ	๒๕.๙	

กโิลเมตร	 วงเงนิ	 ๔๔,๑๕๗.๗๖	 ล้านบาท	 เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดัในเขตกรงุเทพมหานคร 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และพืน้ทีช้ั่นในของเมอืง	 แก้ไขปัญหาจุดตัดถนนและทางรถไฟให้มรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั	 ช่วยในการขนส่ง

ผูโ้ดยสารในตวัเมอืงไปสูย่่านชานเมอืง	 อยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนมุติัด�าเนนิ

โครงการ

  ๑๒.๑.๖ ด�าเนินโครงการระบบรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link 

ส่วนต่อขยาย พญาไท-ดอนเมอืง	จ�านวน	๓	สถาน	ีระยะทาง	๒๘.๘	กโิลเมตร	วงเงนิ	๓๑,๑๓๙.๓๕	ล้านบาท 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางไปมาระหว่างท่าอากาศยาน 

ทัง้สองแห่ง	และส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบินของภมิูภาค	ลดเวลาในการเดินทางเช่ือมโยง

สองสนามบนิ	ขณะน้ีอยูร่ะหว่างทบทวนรายละเอยีดโครงการก่อนน�าเสนอคณะรฐัมนตรี

  ๑๒.๑.๗ ด�าเนนิโครงการรถไฟฟ้า ๔ สาย

	 	 	 (๑)	 สายสีชมพ ูแคราย-มนีบุร ีระยะทาง	๓๔.๕	กโิลเมตร	(เป็นทางยกระดับ

ทัง้หมด)	จ�านวน	๓๐	สถาน	ีวงเงินลงทนุรวม	๕๖,๖๙๑	ล้านบาท	ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว	Monorail	

โดยจะด�าเนนิโครงการในลักษณะให้เอกชนร่วมลงทนุในรูปแบบ	PPP	Net	Cost	อยูร่ะหว่างการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยน�าเสนอรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 

ร่วมลงทนุพจิารณาต่อไป

	 	 	 (๒)	 สายสเีหลอืง ลาดพร้าว-ส�าโรง	ระยะทาง	๒๙.๑	กโิลเมตร	จ�านวน	๒๓	สถานี	

วงเงนิลงทนุรวม	๕๔,๖๔๔	ล้านบาท	ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว	Monorail	โดยจะด�าเนนิโครงการในลักษณะ

ให้เอกชนร่วมลงทนุในรปูแบบ	 PPP	Net	 Cost	 อยูร่ะหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

น�าเสนอรายงานผลการศกึษาให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุพิจารณาต่อไป

	 	 	 (๓)	 สายสส้ีม ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุร ี(สวุนิทวงศ์) ระยะทาง 

๒๑.๒	กโิลเมตร	(ทางยกระดบั	๙	กโิลเมตร	และทางใต้ดนิ	๑๒.๒	กโิลเมตร)	จ�านวน	๑๗	สถาน	ีวงเงินลงทนุ 

๙๕,๑๐๘	ล้านบาท	ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่	(Heavy	Rail	Transit	System)	อยูร่ะหว่างเสนอคณะรฐัมนตรี 

เพือ่ขออนมุตัดิ�าเนนิโครงการก่อสร้าง

	 	 	 (๔)	 สายสีม่วง (ตอนล่าง) เตาปนู-ราษฎร์บรูณะ ระยะทาง	๒๓.๖	กโิลเมตร 

(ทางวิง่ใต้ดนิ	๑๒.๖	กิโลเมตร	และทางวิง่ยกระดับ	๑๑	กโิลเมตร)	จ�านวน	๑๗	สถาน	ีวงเงนิลงทนุ	๑๐๓,๙๔๙ 

ล้านบาท	ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่	(Heavy	Rail	Transit	System)	อยูร่ะหว่างน�าเสนอรายงานการศกึษา 

และวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทยพจิารณา	จากนัน้จะได้สรปุประมวลเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่ขออนมุตัดิ�าเนนิโครงการ

ก่อสร้าง



264 นโยบายข้อ ๖
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๒.๑.๘ ด�าเนนิโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง ๓ เส้นทาง

	 	 	 (๑)	 สายพัทยา-มาบตาพุด	 วงเงินโครงการ	 ๒๐,๒๐๐	 ล้านบาท	 ระยะทาง	

๓๒	 กิโลเมตร	 เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	กบัเขตพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก	ให้สามารถรองรบัการเดนิทาง

และขนส่งสนิค้าเชือ่มต่อไปยงัท่าเรอืมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	คาดว่าจะลงนามในสญัญาในทกุตอนภายใน

เดอืนมกราคม	๒๕๕๙	ก�าหนดเปิดให้บรกิารได้	ปี	๒๕๖๒

	 	 	 (๒)	 สายบางปะอิน-นครราชสมีา วงเงนิโครงการ	๘๔,๖๐๐	ล้านบาท	ระยะทาง 

๑๙๖	กโิลเมตร	 เพือ่พฒันาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสงูรองรบัการเดนิทางและขนส่งสนิค้าระหว่าง

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล	และจงัหวดัต่าง	ๆ 	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สามารถแบ่งเบาการจราจร

จากทางหลวงหมายเลข	๑	(ถนนพหลโยธิน)	และทางหลวงหมายเลข	๒	(ถนนมติรภาพ)	ทีม่ปีรมิาณการจราจร 

ค่อนข้างสงูและปัญหาการจราจรตดิขดั	คาดว่าจะลงนามในสัญญาในทกุตอนภายในเดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๙	

จะเปิดให้บรกิารได้ปี	๒๕๖๒

	 	 	 (๓)	 สายบางใหญ่-กาญจนบรุ	ีวงเงินโครงการ	๕๕,๖๒๐	ล้านบาท	ระยะทาง 

๙๖	 กิโลเมตร	 เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล	สูจ่งัหวดัทางภาคตะวนัตกและภาคใต้ของประเทศ	สามารถแบ่งเบาการจราจร 

จากทางหลวงหมายเลข	๔	 (ถนนเพชรเกษม)	 และทางหลวงหมายเลข	๓๓๘	 (ถนนป่ินเกล้า-นครชยัศร)ี 

ที่มีปริมาณการจราจรสูงและมีปัญหาการจราจรติดขัด	 คาดว่าจะลงนามในสัญญาในทุกตอนภายใน 

เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๙

  ๑๒.๑.๙ ด�าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ�านวน ๔๘๙ คนั	วงเงนิ	๑,๗๘๔.๘๕๐	ล้านบาท 

เพื่อน�ามาใช้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น�้ามันดีเซล 

เป็นเชือ้เพลิง	และช่วยยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชนในการ

เดนิทางด้วยรถโดยสารประจ�าทาง	ขสมก.	ได้ด�าเนนิการในขัน้ตอน

ของการจัดซื้อรถโดยสารฯ	 และได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว 

โดยจะทยอยส่งมอบรถจนครบ	๔๘๙	คนั	ภายในต้นปี	๒๕๕๙
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๒.๒ ทางน�า้

  ๑๒.๒.๑ จดัมหกรรมเรอืส�าราญและมารน่ีา คณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วันที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๘	 

อนุมัติโครงการจัดมหกรรมเรือส�าราญและมารีน่า	 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่า 

ของอาเซยีน	(Thailand	Marina	Hub	of	ASEAN)	และเห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจดัมหกรรม 

เรือส�าราญและมารีน่า	 และคณะอนุกรรมการสาขาต่าง	 ๆ	 เพื่อด�าเนินการตามหน้าที่ที่ก�าหนด	 ท้ังนี้ 

ได้มกีารเปิดตวัโครงการดงักล่าวแล้วเม่ือวนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๖	ซ่ึงได้มกีารน�าเรอื	“Ocean	Emerald” 

ซึ่งเป็นเรือ	Super	Yacht	เข้ามาเทียบท่าในงานดังกล่าวด้วย

  ๑๒.๒.๒ ด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

(ระยะที ่๑) วงเงนิ	๒,๙๔๔.๙๓	ล้านบาท	เพือ่ทีจ่ะสร้างรางรถไฟและใช้เครือ่งมอืยกขนชนดิป้ันจัน่เดนิบนราง 

คร่อมรางรถไฟจ�านวน	๖	 ราง	 เพือ่หลีกเลีย่งการเคลือ่นขบวนรถไฟในการบรรทกุ/ขนถ่ายตูส้นิค้าขึน้ลง 

ขบวนรถไฟ	ซึง่โครงการดงักล่าวสามารถรองรบัปรมิาณตูสิ้นค้าจ�านวน	๒.๐	ล้าน	TEUs/ปี	ทัง้นี	้คณะรฐัมนตรี

มมีตเิมือ่วนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๘	อนมุตัใินหลกัการให้ด�าเนินโครงการก่อสร้างแล้ว

  ๑๒.๒.๓ ด�าเนนิโครงการพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ่ัง (ท่าเทยีบเรอื A) ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั 

วงเงนิ	๑,๘๖๔.๑๙	ล้านบาท	เพือ่ให้บริการท่าเรือชายฝ่ังเป็นการเฉพาะ	โดยจะด�าเนนิการก่อสร้างท่าเทยีบเรอื 

ทีม่ลัีกษณะหน้าท่าเป็นรปูตวั	L	ความกว้าง	๓๐	เมตร	ความยาวหน้าท่า	๑๒๐	เมตร	สามารถรองรบัเรอื

ชายฝ่ังขนาดระวางบรรทกุ	๓,๐๐๐	เดทเวทตนั	รวมทัง้ตดิตัง้ป้ันจัน่หน้าท่าและป้ันจัน่จดัเรยีงตูส้นิค้าในลาน

กองเกบ็ตูส้นิค้า	เพือ่ให้สามารถรองรบัตู้สนิค้าได้สงูสดุถงึ	๓๐๐,๐๐๐	TEUs/ปี	คาดว่าจะลงนามในสญัญา

ประมาณเดอืนธนัวาคม	๒๕๕๘	คาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในปี	๒๕๖๑

  ๑๒.๒.๔ ขดุลอกเพือ่พฒันา บ�ารงุรกัษาร่องน�า้ทางเดนิเรอื และอ�านวยความสะดวก 

แก่การขนส่งทางน�า้	จ�านวน	๑๕๒	ร่องน�า้	ปรมิาณเนือ้ดนิ	๑๖.๘๐๑	ล้านลกูบาศก์เมตร	รวมทัง้การแก้ไข 

ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและริมตลิ่งแม่น�้า	 โดยพัฒนาเขื่อนกันทรายและกันคลื่น 

เข่ือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล	และเขือ่นป้องกันตลิง่พงั
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๒.๓ ทางอากาศ

  ๑๒.๓.๑ ด�าเนนิโครงการท่าอากาศยานอูต่ะเภา	 แบ่งแผนการด�าเนินการเป็น	๓	 ระยะ	

โดย

ขณะนีไ้ด้จดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาท่าอากาศยานอูต่ะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณชิย์แห่งที	่๓	

เพือ่เสนอคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ

  ๑๒.๓.๒ ด�าเนนิโครงการทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ๒ โครงการ

	 	 	 (๑)	 โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิระยะที ่๒ คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างได้ 

ภายในเดอืนมนีาคม	๒๕๕๙	และมกี�าหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	๒๕๖๒

	 	 	 (๒)	 โครงการก่อสร้างทางวิง่ที ่๓ และ ๔ วงเงนิโครงการ ๒๐,๒๔๓ ล้านบาท 

คาดว่าจะสามารถด�าเนินการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี	 ๓	 ภายในต้นปี	 ๒๕๖๐	 โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จ 

ภายในปี	๒๕๖๒

ระยะ ช่วงปี การด�าเนินการ

ระยะที่	๑ ช่วงปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเป็น	๓	ล้านคนต่อปี

ระยะที่	๒ ช่วงปี	๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเป็น	๕	ล้านคนต่อปี

ระยะที่	๓ หลังปี	๒๕๖๓ พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการบิน

ในอนาคต
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๓. การปรับโครงสร้างการบรหิารจดัการในสาขาขนส่ง

 ๑๓.๑ จดัตัง้กรมการขนส่งทางราง	 รฐับาลมแีนวคดิท่ีจะจดัตัง้หน่วยงานก�ากบัดแูลระบบราง 

โดยจดัตัง้เป็นกรมการขนส่งทางราง	มภีารกจิประกอบด้วย	(๑)	นโยบาย	(Policy	Advisor)	ได้แก่	งานนโยบาย 

และยทุธศาสตร์	(๒)	ก�ากบัดแูล	(Regulator)	ได้แก่	งานมาตรฐานความปลอดภยัให้บรกิารขนส่งทางราง	

ก�ากบัดแูลการซ่อมบ�ารุงทางให้ได้มาตรฐาน	และ	(๓)	การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน	(Provider)	

ได้แก่	การจัดหาเส้นทางใหม่	ๆ 	ในการวางแผนโครงข่าย	และเห็นชอบในหลกัการของรายละเอียดรายการ

ค�าช้ีแจง	(Check	List)	ประกอบการจดัตัง้กรมการขนส่งทางรางแล้ว	ทัง้นี	้อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัท�า

ร่างพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางราง	พ.ศ.	....	เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป

 ๑๓.๒ ปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรอืน โดยประกาศใช้พระราชก�าหนดการบนิพลเรอืน 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘		พระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญติัการเดนิอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗ 

พ.ศ.	๒๕๕๘		พระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญติัปรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดทั้ง	 ๓	 ฉบับ 

เมือ่วันที	่๑๖	ตลุาคม	๒๕๕๘	รวมทัง้ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 นอกจากนี้	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 แต่งตั้งกรรมการอ่ืน 

ในคณะกรรมการก�ากบัส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	จ�านวน	๕	คน	ตามนยัมาตรา	๑๕		แห่ง

พระราชก�าหนดการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	แล้ว

๑๔. การปฏรูิปรัฐวสิาหกิจ
	 รัฐบาลมนีโยบายท่ีจะพัฒนาและปรบัปรงุระบบบริหารจดัการรฐัวสิาหกจิให้มปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	
และตรวจสอบได้	เพือ่ให้รฐัวสิาหกจิเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพของรัฐในการพฒันาประเทศและพฒันา
กลไกการก�ากับดแูลรฐัวสิาหกจิท่ีเข้มแขง็โดยด�าเนินการดงัน้ี

 ๑๔.๑ เตรียมความพร้อมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เตรียมความพร้อมการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ	 เพื่อท�าหน้าที่	 (๑)	 ก�าหนดแผนงานและกรอบ
ระยะเวลาในการจัดตั้งบรรษัท	 (๒)	 ก�าหนดรูปแบบการก�ากับดูแลและความเชื่อมโยงระหว่างบรรษัท 
และรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในการก�ากับ	 (๓)	 โครงสร้างและอัตราก�าลังของบรรษัท	 (๔)	 ก�าหนดค่าตอบแทน 
และสทิธปิระโยชน์ให้กบัคณะกรรมการและบุคลากรของบรรษทั	 และ	 (๕)	 ก�าหนดงบประมาณในการ
ด�าเนินงานของบรรษทั

 ๑๔.๒ พัฒนาระบบก�ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากภาคส่วนต่าง	ๆ 	รวมทัง้หารอืเกีย่วกบัการโอนหุน้ของรฐัวสิาหกจิไปยงับรรษทัรฐัวสิาหกิจ
แห่งชาต	ิและประชาสมัพนัธ์เพือ่ท�าความเข้าใจกบัสาธารณชน	ซึง่ได้ด�าเนนิการจดัการรบัฟังความคดิเห็น 
เกี่ยวกับร่างกฎหมายการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจให้แก่สหภาพแรงงานและผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวสิาหกิจ	ซ่ึงทุกฝ่ายเหน็ด้วยในหลักการของการปฏรูิปรฐัวสิาหกจิ

 ๑๔.๓ ก�าหนดยทุธศาสตร์รฐัวสิาหกิจ	รฐับาลมแีนวคดิทีจ่ะจดัท�าแผนพฒันาระบบรฐัวสิาหกจิ	
เพือ่เป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันารฐัวสิาหกจิทกุแห่งและรวมถงึนโยบายการก�ากบัดแูลในภาพรวม	
ซึง่ร่างแผนดงักล่าวเป็นการจดัท�าเพือ่รองรบักฎหมายว่าด้วยการก�ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกิจทีจ่ะ
ประกาศใช้ในอนาคต	และก�าหนดให้ด�าเนนิการจดัท�าฉบบัสมบรูณ์ควบคูไ่ปกบัการเสนอกฎหมายการก�ากบั
ดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกิจ	
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 ๑๔.๔ ด�าเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)	 โดยคณะอนุกรรมการ 
เปิดเผยข้อมลูโครงการก่อสร้างภาครฐั	(Multi-Stakeholder	Group)	ส�าหรบัโครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ	(CoST)	ได้มีมตใิห้	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะหน่วยงานน�าร่อง
โครงการ	CoST	ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูเชิงรกุเพ่ิมเตมิ	 ได้แก่	 (๑)	 การจดัซือ้จดัจ้าง	 (Procurement) 
(๒)	การบรหิารจดัการสญัญา	(Implementation)	และ	(๓)	การสิน้สดุโครงการ	(Project	Completion)	
ทั้งนี้	 ให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์	 โดยให้คงเปิดเผยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู	ิ(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๖๐)	เนือ่งจากเป็นโครงการท่ีมคีวามคืบหน้าในการด�าเนนิการ 
ในปัจจบุนั	และจดัตัง้	Assurance	Team	เพือ่เข้ามาท�าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีได้มกีาร
เปิดเผย

 ๑๔.๕ แก้ไขปัญหารฐัวสิาหกจิ ซึง่มคีวามคบืหน้าในการแก้ไขปัญหาตามแผนการแก้ไขปัญหา 
โดยให้ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยเร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหนีแ้ละการหาพนัธมติรร่วมทนุ	ในส่วนของ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(Non-Performing	Loan:	NPL)	ลดลง	ให้ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์การจัดตัง้องค์กรอย่างเคร่งครดั	และ
ให้เปิดหน่วยบริการน�าร่องในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย	องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ	และบรษิทั	การบนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จัดท�าแผนฟ้ืนฟกูจิการ	ดงันี้
  ๑๔.๕.๑ แผนฟ้ืนฟกูจิการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ได้ด�าเนนิการ 
ตามแผนฟ้ืนฟกูจิการการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๗	 โดยมยีทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการ
ในด้านการด�าเนินการ	 โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานและโครงสร้าง	 รวมทั้งกลไกการท�างาน 
ทีส่ร้างความคล่องตวั	ปรบัปรงุการให้บรกิารทีม่พีืน้ฐานด้านความปลอดภยัเป็นล�าดบัแรก	มุง่เน้นการบรกิาร
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าสองกลุม่หลกั	คอื	กลุม่การโดยสาร	และกลุม่โลจสิตกิส์	ด้านการเงนิ 

โดยเร่งรัดการหารายได้จากทรพัย์สิน	Non	Core	 เพือ่แก้ไขปัญหาทางการเงนิจากการด�าเนนิการในอดตี 

ซึง่รวมทัง้ภาระบ�าเหน็จบ�านาญ	และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่เป็นแหล่งรายได้ใหม่ทีม่แีนวโน้มการเตบิโต

ในระยะยาว	และด้านบคุลากร	โดยจดัเตรยีมบคุลากรให้มคีวามพร้อมทัง้จ�านวนพนกังาน	ทกัษะ	ทศันคติ

ทีส่อดคล้องกบัองค์การสมยัใหม่	 	 ทัง้นี	้ ได้ก�าหนดแผนปฏบิตักิารฟ้ืนฟกูจิการการรถไฟแห่งประเทศไทย

เป็น	๒	ระยะ	คอื	ระยะที	่๑	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	และระยะที	่๒	พ.ศ.	๒๕๖๓-๒๕๖๗	โดยในระยะที	่๑	

มเีป้าประสงค์เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานและโครงสร้างพืน้ฐานมกีารก�ากบัดแูลรกัษาทีดี่ 

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรท้ังในด้านทักษะและทัศนคติ	 เพ่ิมปริมาณการขนส่งด้านโลจิสติกส์ 

สร้างความเชือ่มัน่ของผูโ้ดยสารด้านความปลอดภัย	ความสะอาด	และตรงต่อเวลา	เร่งรัดพฒันารายได้จาก

การบรหิารทรพัย์สนิ	ลดอบุตัเิหตบุรเิวณจดุตดัรถไฟ	และพฒันาแหล่งรายได้ใหม่ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุปริมาณ

การขนส่งและโดยสารระบบรถไฟทางคู่	

  ๑๔.๕.๒ แผนฟื ้นฟูกิจการขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ได้จัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการ 

ใน	 ๖	 ด้าน	 คือ	 (๑)	 ลดต้นทุนเชื้อเพลิง	 โดยการจัดซ้ือรถโดยสาร 

ที่ใช้ก๊าซ	 NGV	 รวมท้ังเพิ่มความสะดวกในการบริการด้วยการติดตั้ง 

WIFI	 ระบบ	 3G	 ให้แก่ผู้โดยสารได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(๒)	ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอู่จอดรถของเอกชน	(๓)	น�าบตัรอเิล็กทรอนกิส์ 

(E-Ticket)	 มาใช้เก็บค่าโดยสารแทนการใช้พนักงานเก็บค่าโดยสาร 

และมแีผนการดแูลพนกังานเกบ็ค่าโดยสารด้วยโครงการเกษียณอายุ
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ก่อนก�าหนดตามความสมคัรใจ	(๔)	ปรบัปรงุเส้นทางเดนิรถให้มคีวามทบัซ้อนน้อยลง	(๕)	เพิม่ความสะดวก 

สบายและความปลอดภัยด้วยการน�าระบบก�าหนดต�าแหน่ง	 (Global	 Positioning	 System:	 GPS) 

มาใช้ในการบรหิารจดัการการเดนิรถเพือ่ควบคมุความเร็วของคนขบัรถโดยสาร	สามารถตรวจสอบต�าแหน่ง 

ของรถโดยสารได้แบบทันท่วงที	 (Real	 Time)	 และ	 (๖)	 เพิ่มรายได้จากการบริหารพ้ืนที่ในอู่จอดรถ 

ที่มีอยู่ในพื้นที่เชิงพาณิชย์จ�านวน	๔	 แห่ง	 ได้แก่	 อู่บางเขนและอู่มีนบุรี	 โดยปรับปรุงให้เป็นอาคาร 

สรรพสนิค้า	อูส่วนสยามโดยปรับปรงุให้เป็นศูนย์ออกก�าลงักายครบวงจรและอาคารพาณชิย์	และอูแ่สมด�า	

โดยปรับปรุงให้เป็นโกดังเก็บสินค้าให้เช่า	

  ๑๔.๕.๓ แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๕๙	ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏิรูปบรษิทั	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยม	ี๗	กลยทุธ์	ประกอบด้วย	

(๑) ปรบัปรงุเครอืข่ายเส้นทางบิน	 โดยจดัท�าแผนเร่งด่วน	การปรบัปรงุเครือข่ายเส้นทางบนิและฝูงบนิ 

เพือ่ลดการขาดทนุ	(๒) ปรบัปรงุฝงูบิน	โดยการขายเครือ่งบนิเพือ่ลดประเภทและจ�านวนแบบของเครือ่งบนิ 

(๓) การพาณิชย์	 โดยการเพิ่มศักยภาพระบบบริหารรายได้	 ปรับปรุงการขายและการจัดจ�าหน่าย 

โดยจดัท�ากลยทุธ์การขายและการบรกิารส�าหรบักลุ่มลกูค้าองค์กร	กลุม่ลกูค้าราชการ	บรหิารจดัการตวัแทนขาย 

พฒันาความเป็นเลศิในการให้บรกิารลกูค้า	(๔) การปรบัปรงุการปฏบิตักิารและต้นทนุ	โดยจดัท�าโครงการ	

Early	 Retirement	 (ER)	 ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่รวมค่าน�า้มนัเช้ือเพลิง	การบรหิารจดัการต้นทนุและกระแส

เงนิสด	(๕) การปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร โดยปรับโครงสร้างองค์กร	ขนาด	และก�าหนดอตัราก�าลงัคน 

ให้สอดคล้องกัน	 และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลตอบแทนโดยเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของบคุลากร	(๖) การจดัการกลุม่ธรุกจิของบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) 

โดยบรูณาการงานด้านการพาณชิย์และแยกหน่วยธรุกิจออกเป็นบรษิทัย่อย	(๗) การก�ากับดแูลโครงการ

ปฏริปูบรษิทั การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน)	โดยก�ากบัดแูลแผนการปฏริปู	๑๘	แผน	ล่าสุดบรษิทั	การบนิไทย	

จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ด�าเนนิมาตรการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด�าเนนิธรุกจิ	คือ	(๑)	การยกเลิกสิทธปิระโยชน์

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง	ๆ 	 ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 และ 

(๒)	การพจิารณาทบทวนความจ�าเป็นในการคงอยูข่องบรษิทัในเครอื

 ๑๔.๖ โอนสทิธกิารใช้ประโยชน์ในทีด่นิของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่กระทรวงการคลงั 

เพ่ือช�าระหนี้คงค้าง	 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังได้รับสิทธิ 

ในการเช่าทีด่นิย่านมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทยในระยะยาวจ�านวน	๙๙	ปี	เพือ่ช�าระหนีค้งค้าง

มลูค่าประมาณ	๖๑,๘๔๖	ล้านบาท	ซึง่จะท�าให้การบรหิารสญัญาเช่าเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมคีวามคุม้ค่า 

ในการลงทนุ	รวมถงึเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ภาครฐั	และก�าชบัให้กระทรวงคมนาคมก�ากับดแูลให้การรถไฟ

แห่งประเทศไทยเร่งพจิารณาด�าเนินการส่งมอบพืน้ทีภ่ายใน	๒	ปี	ทัง้น้ี	เพือ่รองรบัการด�าเนนิการโอนสทิธิ

การใช้ประโยชน์ทีด่นิของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา	๙๙	 ปี	 ซึง่ตดิปัญหาพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการเช่าอสังหารมิทรพัย์เพือ่การพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม	 พ.ศ.	๒๕๔๒	ทีก่�าหนดระยะเวลา

ไว้ไม่เกนิ	๕๐	ปี	จงึได้มอบหมายให้กระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทยเร่งด�าเนนิการแก้ไขโดยเรว็
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๕. การปรับโครงสร้างการผลติสนิค้าเกษตร
	 รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างการผลติสนิค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	ดงันี้

 ๑๕.๑ ส่งเสรมิระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 เป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุม่ 
เพ่ือบริหารจัดการร่วมกนัทัง้ด้านการผลติ	การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการตลาด	ท�าให้เกดิเศรษฐกจิขนาดใหญ่ 
โดยมผีูจ้ดัการแปลงท�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการมวีตัถุประสงค์เพือ่	 (๑)	ลดต้นทุนการผลติสนิค้าเกษตร
ด้วยการประหยัดจากการขยายขนาดการผลติ	(Economy	of	Scale)	ท�าให้ต้นทนุการผลติต่อหน่วยลดลง 
สามารถน�าเทคโนโลยด้ีานจกัรกลการเกษตรมาใช้อย่างคุม้ค่า	 (๒)	 สร้างอ�านาจการต่อรองของเกษตรกร
จากการบริหารจัดการร่วมกัน	 ตลอดกระบวนการผลิตและโซ่อุปทาน	 ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต 
การแปรรูป/เพ่ิมมลูค่าและการขายผลผลติ	 และ	 (๓)	 เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตโดยการควบคมุคุณภาพ
และมาตรฐานสนิค้าและเชือ่มโยงการตลาด	 ทัง้นี	้ ได้มกีารคดัเลอืกสนิค้า	 พืน้ที	่ และผูจ้ดัการ	 ประกอบ
ด้วยพืช	๒๑	ชนดิ	ปศสุตัว์	๓	ชนดิ	ประมง	๓	ชนดิ	และเกษตรผสมผสานรวม	๒๖๓	แปลง	ครอบคลมุ
พ้ืนที	่๕๒๐,๐๖๕	ไร่	คดัเลือกผูจ้ดัการแปลง	รวม	๒๕๒	คน	อบรมพฒันาทกัษะหลกัสตูรผูจ้ดัการแปลง 
และอยูร่ะหว่างจัดท�าแผนปฏิบตักิาร	(Action	Plan)	แต่ละแปลงใหญ่	รวมทัง้ส�ารวจภาวะเศรษฐกจิสงัคม 
ครัวเรือนเกษตรในแปลงใหญ่

 ๑๕.๒ บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) รัฐบาลได้ประกาศเขตเหมาะสมส�าหรับ 
การปลกูพืช	ปศสัุตว์	และประมง	จ�านวน	๒๐	ชนดิสนิค้า	(พืช	๑๓	ชนดิ	ปศสุตัว์	๕	ชนดิ	และประมง	๒	ชนดิ) 
โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง	ๆ	ได้แก่	ความเหมาะสมทางกายภาพของดนิ	ปรมิาณน�า้	ความชุม่ชืน้ของดนิ	
อณุหภูม	ิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย	และเขตพืน้ทีโ่ครงการชลประทาน	รวมถงึการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกจิ	
สงัคม	และวฒันธรรม	 โดยระยะแรกรฐับาลได้พจิารณาข้อมลูเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม 
ในการปลกูข้าวไปเป็นอ้อยโรงงานและจดัท�าข้อมลูเชิงพืน้ที่

๑๖. การพฒันาอุตสาหกรรม
	 รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
พ้ืนฐานของประเทศ	ดงัน้ี

 ๑๖.๑ เร่งรดัการพจิารณาอนญุาตต่าง ๆ  ตามกฎหมาย	 เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 
ให้เกิดการลงทนุ	การผลิต	และการจ้างงาน	โดยได้ปรบัลดขัน้ตอนและระยะเวลาการออกใบอนุญาตต่าง	ๆ 	
  ๑๖.๑.๑ ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาตประกอบ/ขยายการประกอบ
กจิการโรงงาน (รง.๔) จากเดมิทีใ่ช้เวลาในการพจิารณา	๙๐	วนัท�าการ		ลดลงเหลอื	๓๐	วนัท�าการ	ส่งผลให้ 
ในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี	๑๒	กนัยายน	๒๕๕๗-๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	โรงงานทีไ่ด้รบัใบอนญุาตประกอบ
กจิการใหม่และขยายโรงงาน	๔,๕๗๔	โรงงาน	ก่อให้เกดิการลงทนุ	๕๙๑,๕๘๑.๐๓	ล้านบาท	และเกิดการ
จ้างงาน	๑๔๗,๖๕๒	คน	โดยแบ่งเป็น

การอนุญาต จ�านวน (โรงงาน)
เกิดการลงทุน 

(ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)

แจ้งเริ่มประกอบกิจการใหม่ ๔,๐๔๐ ๒๗๕,๒๘๗.๘๑ ๙๙,๙๕๘

แจ้งเริ่มขยายโรงงาน ๕๓๔ ๑๓๔,๘๘๘.๕๖ ๔๗,๖๙๔

รวมทั้งสิ้น ๔,๕๗๔ ๕๙๑,๕๘๑.๐๓ ๑๔๗,๖๕๒

ที่มา	:	ส�านักตรวจและประเมินผล		ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๖.๑.๒ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 
และอาชญาบัตร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกระบวนการอนุญาต	 โดยลดเหลือ 
๔๕	 วนัท�าการ	 ส่งผลให้ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที	่ ๑๒	กนัยายน	๒๕๕๗-๑๒	กนัยายน	๒๕๕๘	 ได้มกีารออก 
ใบอนุญาตประทานบัตร	 ต่ออายุประทานบัตร	 อาชญาบัตร	 อาชญาบัตรพิเศษ	 และโอนประทานบัตร 
รวมทัง้สิน้จ�านวน	๒๔๘	แปลง	โดยมมีลูค่าแหล่งแร่	๓๐๔,๗๓๑	ล้านบาท	มลูค่าการลงทนุรวม	๔,๑๙๖	ล้านบาท 
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ในอตุสาหกรรมต่อเน่ือง	๘๖๔,๒๗๙	ล้านบาท

  ๑๖.๑.๓ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ออกใบรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม	จากเดมิ	๔๖	วนัท�าการ 

เหลอืเพยีง	๒๖	วนัท�าการ	ส่งผลให้ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที๑่	ตลุาคม	๒๕๕๗-

๑๒	 กนัยายน	๒๕๕๘	 ได้ด�าเนนิการพจิารณาออกใบอนญุาตรบัรอง

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	ค�าขอทีย่ืน่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

๔๒๘	ค�าขอ	ค�าขอทีอ่นญุาตตามหลกัเกณฑ์ใหม่	๔๒๔	ค�าขอ	คดิเป็น

ร้อยละ	๙๙.๐๖	

  ๑๖.๑.๔ พจิารณาอนุญาตตามพระราชบญัญติัการนคิมอตุสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒	อนญุาตใช้ทีด่นิ	จ�านวน	๒๔๔	ค�าขอ 

แจ้งเริม่ประกอบกจิการ	จ�านวน	๑๗๑	ค�าขอ	เงนิลงทนุ	๑๐๗,๐๙๗	ล้านบาท 

เกิดการจ้างงาน	๑๒,๙๐๒	คน	อนญุาตขยายโรงงาน	จ�านวน	๑๗๗	ค�าขอ	

เงนิลงทนุ	๒๗๖,๙๑๘	ล้านบาท	เกิดการจ้างงาน	๘,๒๖๓	คน

 ๑๖.๒ ปรบัปรงุกฎหมายและอ�านวยความสะดวกให้กบัผู้ประกอบการ

  ๑๖.๒.๑ ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปีให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา	๓	ปี	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐)	ส�าหรับผูป้ระกอบกจิการทีเ่คยต้องเสยีค่าธรรมเนยีม

รายปี	กว่า	๘๐,๐๐๐	โรงงาน	เพือ่ช่วยลดภาระจากนโยบายการให้ค่าแรงขัน้ต�า่	๓๐๐	บาท	ท�าให้ลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายจากการประกอบกจิการคดิมลูค่าเป็นเงนิได้กว่า	๓๐๐	ล้านบาทต่อปี

  ๑๖.๒.๒ ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงานซึง่ตัง้อยู่ 

ในเขตท้องทีจ่งัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตาน ี และจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๘	 เพือ่สนบัสนุนนโยบาย 

ของรฐับาลในการส่งเสรมิให้เกดิการสร้างงานสร้างอาชพีในเขตท้องที	่๓	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยยกเว้น

ค่าธรรมเนยีมเป็นระยะเวลา	๕	ปี	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๒)

  ๑๖.๒.๓ แก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงเพือ่ยกเว้นให้โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ทีม่ขีนาดไม่เกนิ ๑,๐๐๐ กโิลวตัต์	ไม่ต้องขออนญุาตประกอบกจิการโรงงาน	(ร.ง.	๔)	เนือ่งจาก

เป็นโรงงานขนาดเลก็ทีไ่ม่ก่อให้เกิดอนัตรายหรอืผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และเป็นการสนบัสนุนนโยบาย

ของรัฐในการจัดหาพลงังานส�ารองจากพลงังานทดแทนและเพือ่ความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ

  ๑๖.๒.๔ ประกาศใช้พระราชบัญญตัจิดทะเบยีนเคร่ืองจกัร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ

จดทะเบยีนเครือ่งจกัร	 (ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๐	ได้ใช้บงัคับมาเป็นเวลานาน	บทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสม 

กบัสถานการณ์ปัจจบุนั	โดยหากการจดทะเบยีนเครือ่งจกัรกระท�าได้รวดเรว็ข้ึน	จะช่วยให้ระบบเศรษฐกจิ

ที่มา	:	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การอนุญาต
จ�านวน 

(โรงงาน)

ประทานบัตร ๔๕

ต่ออายุประทานบัตร ๒๙

โอนประทานบัตร ๔

อาชญาบัตรพิเศษ ๙๑

อาชญาบัตรผูกขาดส�ารวจแร่ ๗๙

รวมทั้งสิ้น ๒๔๘



272 นโยบายข้อ ๖

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

มีการหมุนเวียนจากการใช้เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันคล่องตัวขึ้น	 จึงได้แก้ไขเพิ่มบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แทนพนักงาน

เจ้าหน้าทีไ่ด้	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้เปน็ทางเลอืกในการขอ

จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรโดยผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน 

ท�าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษ 

ในกรณทีีม่ผีูก้ระท�าความผดิตามพระราชบญัญัตนิี	้ รวมถงึการให้อ�านาจ 

รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์

ในการให้ความช่วยเหลือและลดภาระทางด้านการเงินให้แก่เจ้าของ

เครื่องจักรในกรณีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ปกติ	 ซึ่งได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เม่ือวันที่๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 โดยมีผล 

ใช้บงัคบัเมือ่พ้น	๙๐	วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	(วนัท่ี 

๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)

  ๑๖.๒.๕ ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบบัที ่๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘	โดยได้ปรบัปรงุแก้ไข 

ในสาระส�าคญัเกีย่วกบัผูม้อี�านาจในการอนญุาต	 การออกใบอนญุาต 

ใบแทนใบอนุญาต	 การโอนใบอนุญาตการมีค�าส่ังไม ่อนุญาต 

และการสัง่เพิกถอนใบอนญุาต	ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม	 ซึ่งได้ประกาศในราชราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที ่

๒๗	 สิงหาคม	๒๕๕๘	 มีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก�าหนด	๓๐	 วัน	 นับแต ่

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(๒๖	กันยายน	๒๕๕๘)

  ๑๖.๒.๖ เสนอร่างพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ....	โดยได้ปรบัปรงุแก้ไขในสาระส�าคัญเกีย่วกบั 

การก�าหนดให้ผูป้ระกอบการปฏบิติัตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อม	

สขุอนามยั	และความปลอดภยั	ก�าหนดให้ผูถ้อืประทานบตัรต้องจดัท�าแผนฟ้ืนฟพ้ืูนทีท่�าเหมอืง	การพฒันา	

การใช้ประโยชน์	 การเฝ้าระวงัผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้ในระหว่างการท�าเหมอืง	 ภายหลังการท�าเหมอืง	

และการปิดเหมือง	ก�าหนดข้ันตอนและระยะเวลาการอนญุาตอย่างชดัเจน	เพือ่ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	

รวมทัง้เปลีย่นแปลงผูม้อี�านาจ	การอนญุาตประทานบตัร	และอาชญาบตัร	จากฝ่ายการเมอืงไปเป็นหวัหน้า 

ส่วนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด	 ตามขนาดของการท�าเหมืองและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

(ซึง่ได้ก�าหนดเป็น	๓	 ขนาด	 คอื	 เลก็	 กลาง	 ใหญ่)	 นอกจากนัน้	 ยงัก�าหนดให้มกีารจดัตัง้กองทนุฟ้ืนฟ ู

สภาพพืน้ทีก่ารท�าเหมอืง	เพือ่เยยีวยาสิง่แวดล้อม	และผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการท�าเหมอืงด้วย	ซ่ึงขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๖.๓ พฒันาอตุสาหกรรมกับการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม

  ๑๖.๓.๑ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามนโยบาย

ส�าคญัและเร่งด่วนของรฐับาล	ซึง่ได้ก�าหนดให้	“การบรหิารจัดการขยะชุมชน	และกากขยะอตุสาหกรรม”	

เป็นวาระแห่งชาต	ิโดยมเีป้าหมายท่ีจะจดัการอบรมสมัมนาเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่ง	“การจดัการ

กากอุตสาหกรรม”	 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการก�าจัด 

สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช่แล้ว	 จ�านวน	๕๒,๓๔๖	 ราย	 และให้ผูป้ระกอบการทีผ่่านการอบรมลงทะเบียน 

เข้าสูร่ะบบการจดัการกากอตุสาหกรรมให้ถกูต้อง	ทัง้นี	้มสีถานประกอบกจิการโรงงานเข้ารบัการอบรมแล้ว 

จ�านวน	๓๗,๙๐๑	 ราย	 สถานประกอบกจิการโรงงานลงทะเบยีนเข้าสู่ระบบฯ	๔๔,๔๔๓	 ราย	ปรมิาณ 

กากอุตสาหกรรมทีม่กีารแจ้งการขนส่งออกนอกบรเิวณโรงงานเพือ่บ�าบดั/ก�าจดั	ตัง้แต่วนัที	่๑๒	กนัยายน	

๒๕๕๗-๑๒	 กันยายน	๒๕๕๘	 รวม	๑๓.๗๖	 ล้านตัน	 (ของเสียอันตราย	 ๐.๙๙	 ล้านตัน	 และของเสีย 

ไม่อันตราย	๑๒.๗๗	ล้านตนั)

  ๑๖.๓.๒ จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	 อยู่ระหว่างศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

ประเภทกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอันตราย	และไม่เป็นอนัตราย	รวมทัง้สถานการณ์จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม

ในปัจจบุนั	

 ๑๖.๔ ผลักดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial)	 เพื่อให้มีการจัดการพื้นท่ี

อุตสาหกรรมให้เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	และอุตสาหกรรม

ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	 ซึ่งได้น�าแผนแม่บท

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพื่อบูรณาการการท�างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหา 

ด ้านส่ิงแวดล ้อมและสุขอนามัยให ้อยู ่ ในระดับที่ยอมรับได ้ 

ภายในปี	๒๕๖๑	โดยด�าเนินการ	ดังนี้

  ๑๖.๔.๑ จดัท�าแผนแม่บทเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	 จ�านวน	

๑๕	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัดระยอง	 ปราจนีบรุ	ี ฉะเชงิเทรา	

สมทุรปราการ	สมทุรสาคร	นครราชสมีา	ขอนแก่น	พระนครศรีอยุธยา	

สระบุรี	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี	ชลบุรี	นครปฐม	และราชบุรี

  ๑๖.๔.๒ ให้ค�าแนะน�าโรงงานเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

ด้านน�้าและอากาศ มีจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมทั้งหมด	๙๗	 โรงงาน	

และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม	 โดยมีจ�านวนโรงงาน 

ทีเ่ข้าร่วมทัง้หมด	๕	จงัหวดั	๙๓	โรงงาน	และมผีูเ้ข้าร่วมอบรมทัง้หมด	

๕๕๔	คน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

นอกจากนี	้ได้ส่งเสรมิโรงงานในสวนอตุสาหกรรมบางกะด	ีจงัหวดัปทมุธาน	ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ	จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา	เขตประกอบการเหมราชสระบรุ	ีจงัหวดัสระบรุ	ีสวนอตุสาหกรรมศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุี	

ให้ได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดับ	๒	ข้ึนไป	จ�านวน	๔๐	โรงงาน

  ๑๖.๔.๓ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town 

Center) โดยจัดท�าตัวช้ีวัดระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 จัดท�าเว็บไซต์ศูนย์พัฒนา 

เมืองอุตสาหกรรม	 (www.ecocenter.diw.go.th)	 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมตั้งอยู ่ 

ณ	กรมโรงงานอตุสาหกรรม

 ๑๖.๕ ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility- 

Department of Industrial Works: CSR-DIW) โดยมเีป้าหมายให้มโีรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ข้าสู่

กระบวนการส่งเสรมิให้น�ามาตรฐาน	CSR-DIW	ไปประยุกต์ใช้อกี	๑๒๐	โรงงานทัว่ประเทศ	พร้อมกบัส่งเสรมิ

โรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัเกียรตบิตัรตามมาตรฐาน	CSR-DIW	ตัง้แต่ปี	๒๕๕๑	ถงึปัจจบุนัทีม่กีารด�าเนนิงาน 

อย่างต่อเนือ่งอีก	๒๐๐	โรงงาน	โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีด่�าเนนิตามมาตรฐาน	CSR-DIW	รวมจ�านวน	

๑๓๐	โรงงาน	ส่วนโรงงานอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัเกียรตบิตัรตามมาตรฐาน	CSR-DIW	ตัง้แต่ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๗	

ได้มีการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	รวม	๓๔๐	โรงงาน	

 ๑๖.๖ ส่งเสรมิและพฒันาเพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม

  ๑๖.๖.๑ ส่งเสริมและวางรากฐานภาคเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยพัฒนาผู้ประกอบการ 

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	กจิกรรมเสรมิสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneur) จ�านวน	๑,๕๐๐	 คน กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (IT for SMEs )	โดยพฒันา	SMEs	จ�านวน	๔๒๐	กจิการ	

กจิกรรมดจิทัิลเพือ่วสิาหกิจชมุชน (Digital OTOP)	โดยพฒันาวสิาหกิจชุมชนเสรจ็สิน้แล้ว	จ�านวน	๓๔๐	กลุม่ 

และกจิกรรมพฒันาท่ีปรกึษาธุรกจิโลกไซเบอร์ (Digital Service Provider)	โดยพฒันาทีป่รกึษาแล้ว	

จ�านวน	๑๑	คน

  ๑๖.๖.๒ ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพธรุกจิสนิค้าและบรกิารฮาลาล

	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๒	มถินุายน	๒๕๕๘	เหน็ชอบยทุธศาสตร์การส่งเสรมิ 

และพัฒนาศกัยภาพธรุกจิสนิค้าและบริการฮาลาล	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓)	ประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์ที	่๑ 

การเสรมิสร้างศกัยภาพการพฒันามาตรฐานและการตรวจรบัรองฮาลาล	ยทุธศาสตร์ที	่๒	การเสรมิสร้าง

ศกัยภาพการผลิตสนิค้าและบรกิารฮาลาล	ยทุธศาสตร์ที	่ ๓	การพัฒนาศกัยภาพการตลาดฮาลาลสูส่ากล	

จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม 

(โรงงาน)
จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม (คน)

ระยอง ๒๒ ๑๕๙

สมุทรปราการ ๒๑ ๑๓๘

สมุทรสาคร ๒๐ ๑๐๙

ฉะเชิงเทรา ๒๐ ๙๔

ปราจีนบุรี ๑๐ ๕๔

รวม ๙๓ ๕๕๔
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๔	 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

อตุสาหกรรมฮาลาลของประเทศ	ทัง้น้ี	ได้จัดงานเพือ่เผยแพร่ยทุธศาสตร์	การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 

ธรุกิจสนิค้าและบรกิารฮาลาล	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓)	และให้ความรูเ้รือ่งฮาลาลแก่ผูป้ระกอบการและหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง	มผีูเ้ข้าร่วมงาน	จ�านวน	๗๓๗	คน

 ๑๖.๗ พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูและอาหาร	แบ่งเป็นกิจกรรม	ดงันี้

	 	 ๑๖.๗.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยให ้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก

แก่ผู ้ประกอบการและกลุ ่มวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป	 จ�านวน	 ๒๐	 กลุ่ม	 ๖๐	 กิจการ	 ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่าง 

การน�าผลติภณัฑ์มาด�าเนนิการผลติ

		 ๑๖.๗.๒ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

โดยฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสรมิและพัฒนาประสทิธภิาพ

การผลิตให ้แก ่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

จ�านวน	๔๔๒	คน

		 ๑๖.๗.๓	 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	 โดยส่งเสริม 

และพฒันา	SMEs	 เพือ่เข้าสูร่ะบบมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ี 

ในการผลิต	 (Good	Manufacturing	 Practice:	 GMP)	 และระบบ

วิเคราะห์อันตราย	 และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม	 (Hazard	 Analysis	

Critical	 Control	 Point:	 HACCP)	 จ�านวน	๓๐	 กจิการ	 ซึง่ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างประเมินความพร้อมให้แก่วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 

เพือ่รบัรองมาตรฐาน	GMP	และ	HACCP

		 ๑๖.๗.๔	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

(Value Added)	 โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึให้แก่กลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	 ๑๕	 กลุ่ม 

และ	 SMEs	 จ�านวน	๖๐	 กิจการ	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินและ 

คดัเลือกผลติภัณฑ์เพือ่การผลติเชิงพาณชิย์

	 	 ๑๖.๗.๕	 พฒันาบคุลากรด้านอตุสาหกรรมอาหารแปรรปู	โดยฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพ

และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผลติภณัฑ์แก่บคุลากรด้านอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป	จ�านวน	๒๗๕	คน

	 	 ๑๖.๗.๖	 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

ในภมูภิาค	 เพือ่น�าไปสูก่ารขยายผลและสร้างเครอืข่ายการพึง่พาของกลุ่มสถานประกอบการในระยะยาว	

มลูค่าผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการด�าเนนิงานตามแผนงานต่าง	ๆ 	ดงันี	้แผนงานที ่๑ บริหารจดัการโลจสิตกิส์	 

ให้ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่า	๕๐,๔๔๒,๕๕๙	บาท	(ร้อยละ	๑๑.๑๑)	แผนงานที่ ๒	เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตให้ผลประโยชน์สูงสุดคิดเป็นมูลค่า	 ๒๑๓,๖๐๘,๐๑๕	บาท	 (ร้อยละ	๔๗.๐๖)	แผนงานที่ ๓ 

การปรบัปรงุคณุภาพและพฒันางานให้ผลประโยชน์คดิเป็นมลูค่า	๔๘,๔๘๓,๒๔๕	บาท	(ร้อยละ	๑๐.๖๘)	

แผนงานที่ ๔	การลดต้นทุนพลังงานให้ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่า	๑๔,๒๖๖,๘๔๙	บาท	(ร้อยละ	๓.๑๔)	

แผนงานที่ ๕	การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือระบบมาตรฐานสากลให้ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่า	

๔,๐๓๔,๙๐๐	บาท	 (ร้อยละ	๐.๘๙)	 มูลค่าผลประโยชน์ที่ประเมินได้ทั้งหมด	๔๕๓,๙๔๗,๕๗๐	บาท 

แผนงานที ่๖	การพฒันากลยทุธ์การขบัเคลือ่นการตลาให้ผลประโยชน์คดิเป็นมลูค่า	๑๒๓,๑๑๒,๐๐๐	บาท 

(ร้อยละ	๒๗.๑๒)
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มูลค่าผลประโยชน์ตามแผนงาน

 ๑๖.๘ พฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่

  ๑๖.๘.๑ พฒันาบคุลากรภาคการผลติในอุตสาหกรรมแฟชัน่		โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�า

เชงิลึกแก่วสิาหกจิด้านเพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพการผลติ	มุง่เน้นลดต้นทนุ	ลดของเสยี	เพิม่ยอดขาย 

โดยจัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง	 ๓๗๐	 กิจการ	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ 

และคดัเลอืกผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพเพือ่น�าไปเผยแพร่ต่อไป	 อกีท้ังด�าเนนิการฝึกอบรมด้านการปรบัปรงุ

กระบวนการผลติ	และพฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์ให้แก่ผูป้ระกอบการและบคุลากรในภาคอตุสาหกรรมแฟชัน่ 

เสร็จสิน้แล้ว	จ�านวน	๑,๘๐๐	คน

  ๑๖.๘.๒ สร้างเครอืข่ายและจดัท�าฐานข้อมลูย่านแฟชัน่	โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลึก 

แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	 เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

เกดิการเสรมิสร้างความร่วมมอืและเชือ่มโยงเครอืข่ายของย่านแฟชัน่ทีม่ศีกัยภาพ	 จ�านวน	๖๐	 กจิการ 

ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรวบรวมและเตรยีมการเผยแพร่ข้อมลูด้านสนิค้าและบรกิาร	 เพือ่เชือ่มโยงเครอืข่าย 

ในกลุม่อตุสาหกรรมแฟช่ัน

  ๑๖.๘.๓ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น	 โดยฝึกอบรมให้แก่ 

ผูป้ระกอบการแฟช่ัน	 ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการจดัตัง้ธรุกจิเพือ่ให้มคีณุภาพด้านการบรหิารจดัการธรุกจิ

แฟชั่น	 ตลอดจนผลักดันและสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่	ๆ 	 ในสาขาอุตสาหกรรมแฟช่ันเสร็จส้ินแล้ว	

จ�านวน	๑๐๐	คน

 ๑๖.๙ ส่งเสรมิพัฒนามาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน โดยก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	จ�านวน	

๘๓	เร่ือง	รับรองคณุภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน	จ�านวน	๖,๗๒๘	ฉบบั		ตรวจตดิตามเพือ่รกัษาคณุภาพ	๒,๐๗๐	

ผลติภณัฑ์	 พร้อมท้ังพฒันาผูผ้ลติสนิค้าชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและค�าสัง่

ซือ้ด้วยคณุภาพทีส่ม�า่เสมอและเป็นไปตามทีล่กูค้าต้องการ	 รวมทัง้สิน้	 ๓,๐๐๓	คน	จดัสมัมนาให้ความรู้ 

ผูผ้ลติสนิค้า	OTOP	เพือ่เพิม่ศกัยภาพด้านการผลติ	บรรจภุณัฑ์	และการบรหิารจดัการส�าหรบัผูผ้ลติชมุชน

มุง่สูส่ากลและเพือ่เตรยีมความพร้อมผูผ้ลติชมุชนรองรบัการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	รวมทัง้สิน้ 

๕๔๐	 คน	 จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ผลิตสินค้า	 OTOP	 ที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองและผู้ได้รับ 

การรับรองแล้วได้เข้าใจและเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบักฎ	ระเบยีบ	ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้สิน้	

๕๖๑	คน	จดัสมัมนาบรูณาการเพือ่พิจารณาจดัท�าร่างมาตรฐาน	จ�านวน	๓	ครัง้	๗๖	เรือ่ง	โดยมผีูเ้ข้าร่วม

รวมทัง้สิน้	๓๕๖	คน

แผนที	่๒

แผนที	่๑

แผนท่ี	๓

แผนท่ี	๔

แผนท่ี	๕
แผนที	่๖

๑๐.๖๘ %

๓.๑๔ %

๐.๘๙ %

๔๗.๐๖ %

๑๑.๑๑ %

๒๗.๑๒ %

แผนที่ ๑ 

แผนที่ ๒ 

แผนที่ ๔

แผนที่ ๕

แผนที่ ๖

แผนที่ ๓ 
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 ๑๖.๑๐ สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ 

ของภาคอตุสาหกรรม	เพือ่ให้สถานประกอบการอตุสาหกรรมมกีารบรูณาการงาน	บคุลากร	เครือ่งมอื	และ

เทคโนโลย	ีเพือ่การบรหิารจดัการวสัดุและข้อมูลภายในองค์กร	ให้สามารถเคลือ่นไหวอย่างมปีระสทิธภิาพ	

เกิดการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์	 ลดระยะเวลาการด�าเนินงาน	 รวมทั้งสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

ในการถอืครองสนิค้าคงคลงัตามเป้าหมายของรฐับาล	 ซึง่เป็นโครงการทีด่�าเนนิการต่อเนือ่ง	 โดยคดัเลอืก

กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	ประมาณ	๑๗๑	ราย	ให้ค�าปรกึษาเพือ่ยกระดบัศกัยภาพโลจสิตกิส์ภายใน

องค์กร	ณ	สถานประกอบการ	จดัฝึกอบรมการสร้างนกัจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชนอาชพีระดบัสากล	

จ�านวน	๗	รุน่	มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	จ�านวน	๒๔๖	ราย	ฝึกอบรมการสร้างทีป่รกึษาด้านการจดัการโลจสิตกิส์ 

และโซ่อปุทานภาคทฤษฎี	 มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	๖๖	 ราย	 จดัฝึกอบรมหลกัสตูรเตรยีมความพร้อมสอบ	

Certified	in	Supply	Chain	Professional	มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	จ�านวน	๒๐	ราย	

๑๖.๑๑ พฒันาความร่วมมอืกับต่างประเทศ

  ๑๖.๑๑.๑ จัดต้ัง Japan Desk	 เป็นความร่วมมือกับ

องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่่น	(Japan	International 

Cooperation	Agency:	JICA)	และองค์การส่งเสรมิการค้าต่างประเทศ 

ของญี่ปุ่น	 (The	 Japan	 External	 TradeOrganization:	 JETRO) 

ส�านกังานกรงุเทพมหานคร	โดยด�าเนนิการจดัตัง้	“โต๊ะญีปุ่น่”	(Japan	Desk) 

ขึ้นภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม	 (Business	
Opportunity	 Center:	 BOC)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประสานให้เกิดความร่วมมือในด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น	 รวมถึงการสร้างและประสานให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐของไทยกับญี่ปุ่น	 อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของท้ัง	 ๒	 ประเทศต่อไปในอนาคต	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีบริการข้อมูลและให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
แก่ผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับประเทศญี่ปุ ่นรวมถึงการให้บริการ 
ผู ้ประกอบการญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย	 หรือที่สนใจด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
โดยในปี	 ๒๕๕๘	 ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	กับรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นแล้ว	๘	จังหวัด	ประกอบด้วยจังหวัด	Tokyo,	
Kanagawa,	Fukui,	Toyama,	Minamiboso,	Fukuoka,	Saitama	Chiba	และเมือง	Kawasaki
  ๑๖.๑๑.๒ ร่วมมือกับญ่ีปุ่นในการเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย	 รัฐบาลเตรียมพร้อม 
ทีจ่ะลงนามบนัทกึความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมกบัจงัหวดัชิบะ	 ประเทศญีปุ่น่	 เพือ่เสรมิความแขง็แกร่ง 
ให้ภาคอตุสาหกรรมของท้ังสองประเทศ	ภายใต้กรอบความร่วมมอื	คอื
	 	 	 (๑)	 เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรม	ประเทศไทย 
กบัจงัหวดัชิบะ	ประเทศญีปุ่น่
	 	 	 (๒)	 สนับสนุนผู้ประกอบการ	 SMEs	 ในจังหวัดชิบะ	 ประเทศญี่ปุ ่น 
และประเทศไทยในการขยายธรุกจิในระดบัสากล	
	 	 	 (๓)	 ด�าเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจ 
ทัง้สองประเทศด้วยการเชือ่มโยงคลสัเตอร์อตุสาหกรรม	เพือ่ความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
เมือ่เกดิภยัพิบตัติามรูปแบบ	Otagai	Business	Concept	โดยกรอบความร่วมมอืข้างต้น	เน้นการประสาน
ความร่วมมอือตุสาหกรรมปิโตรเลยีม	เคมภีณัฑ์	เหลก็กล้าและอาหาร
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  ๑๖.๑๑.๓ ร่วมมือกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเทศญ่ีปุ่น (New Energy and Industrial Technology Development Organization: NEDO) 
ในการพัฒนาระบบการก�าจดัขยะ
	 	 	 พัฒนาระบบการก�าจัดขยะ	(ชุมชนและอุตสาหกรรม)	เตาเผา	อยู่ระหว่าง
การด�าเนนิการระยะแรก	(ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ)	โดยประชมุร่วมกบัคณะผู้แทนจาก	NEDO	
กรงุเทพมหานคร	และบรษิทั	ฮติาชิ	โซเซน็	จ�ากดั	(ผูไ้ด้รบัมอบหมายจาก	NEDO	ให้รบัผดิชอบด้านเทคนคิ) 
โดยคาดว่าแนวโน้มของที่ตั้งโครงการมี	 ๒	 พื้นที่	 ได้แก่	 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง 
และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ในขั้นต้นได้ก�าหนดที่จะน�าของเสียป้อนเข้าสู่ 
เตาเผาเป็นขยะไม่อันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม	๑๕๐-๒๐๐	ตัน/วัน
  ๑๖.๑๑.๔ จัดหาพื้นท่ีรองรับของเสียภาคอุตสาหกรรม ๖ พื้นที่ โดยได้รับ 
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก	NEDO	 ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวคิดและการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม 
การจดัการกากของเสยีครบวงจร	 และมอบหมายให้แต่ละส่วนศึกษาหาพืน้ทีด่งักล่าว	 ส่วนละ	๑	พืน้ที่ 
โดยแบ่งออกเป็น	๖	ภาค	คอื	ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	ภาคตะวนัออก	ภาคตะวนัตก	
และภาคใต้ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในเชิงลกึ	 โดยแบ่งแผนการท�างาน
ออกเป็น	๓	ระยะดงันี้
	 	 	 ระยะที	่๑		การประเมนิสถานภาพและประสทิธภิาพของโรงงานรบับ�าบดั/ 
ก�าจัด/รไีซเคลิกากท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั	และสถานการณ์การก�าจัดของเสยีอุตสาหกรรมทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

	 	 	 ระยะท่ี	๒	 ในอนาคตเมื่อโรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

อย่างถกูต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐	ภายใน	๕	 ปี	 สถานการณ์ของโรงงานรบับ�าบดั/ก�าจดั/รไีซเคลิกาก 

จะเปลีย่นไปอย่างไร	และพ้ืนทีร่องรับกากอตุสาหกรรมควรมกีีแ่ห่งและอยูท่ี่ใด

	 	 	 ระยะที	่๓	 ศกึษาเพิม่เตมิในส่วนของการจดัการกบัขยะชุมชนซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และเลก็ทรอนกิส์	แผงโซลาร์เซล	รวมถงึซากยานยนต์	ในอกี	๑๐	ปีข้างหน้า	สถานการณ์การจดัการของเสีย 

และของโรงงานรบับ�าบดั/ก�าจดั/รไีซเคลิกากจะเปล่ียนไปอย่างไร

 ๑๖.๑๒ ผลกัดนัโครงการเหมอืงแร่โพแทช ซ่ึงจะช่วยลดการน�าเข้าปุย๋โพแทชได้กว่า	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท 

ต่อปี	 ท�าให้เกษตรกรได้ใช้ปุย๋ในราคาทีถู่กลง	 รวมทัง้จะช่วยสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนือ่งได้อีกมาก 

ทั้งนี้	 ได ้พิจารณาออกใบอนุญาตประทานบัตรการท�าเหมืองแร่โพแทช	 จ�านวน	 ๑	 ราย	 คือ 

บรษัิท	เหมอืงแร่โพแทชอาเซียน	จ�ากัด	เมือ่วนัที	่๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	จ�านวน	๑	แปลง	เนือ้ท่ี	๙,๗๐๗	ไร่ 

ในพืน้ทีอ่�าเภอบ�าเหนจ็ณรงค์	 จงัหวดัชยัภมู	ิ และออกใบอนญุาตอาชญาบตัรพเิศษ	จ�านวน	๓๑	 แปลง	

รวมทั้งได้พิจารณาออกใบอนุญาตประทานบัตรการท�าเหมืองแร่โพแทช	 จ�านวน	 ๑	 แปลง	 ในพื้นที่ 

อ�าเภอด่านขนุทด	จงัหวดันครราชสมีา	 เนือ้ทีป่ระมาณ	๙	พนัไร่	 (บรษิทั	 ไทคาล	ิ จ�ากัด)	ทัง้นี	้ ได้จดัท�า 

แผนการพัฒนาแร่โพแทชซ่ึงจะได้เสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาต่อไป

 ๑๖.๑๓ สนับสนุนสินเชื่ อ เป ็นเงินทุนหมุนเวียนแก ่

ผู ้ประกอบการยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	 โดยม ี

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	 ท้ังสิ้น	 ๓๕	 ราย	 รวมวงเงินจ�านวน 

๕,๒๗๑	 ล้านบาท	มผีูป้ระกอบการ	จ�านวน	๑๗	 ราย	 รบัสินเชือ่แล้ว 

วงเงินรวมท้ังสิน้	๑,๕๕๒.๔	ล้านบาท	มกีารอนมุตัวิงเงนิชดเชยดอกเบีย้

ร้อยละ	๓	ให้แก่ผูป้ระกอบการแล้ว	๑๔	ราย	วงเงนิรวม	๕.๙๓๖	ล้านบาท
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 ๑๖.๑๔ เพิม่ประสทิธภิาพการใช้วตัถดุบิภาคการเกษตรด้วย

การพฒันาเส้นใยธรรมชาตสิูอุ่ตสาหกรรมส่ิงทอ (ระยะที ่๒ ต้นแบบ

เส้นใยยาว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายให้กับ

ผลติภัณฑ์ส่ิงทอให้สามารถสร้างมลูค่าเพิม่จากวตัถดุบิภาคการเกษตร	

และสามารถต่อยอดเพือ่ผลิตจ�าหน่ายในเชิงพาณชิย์และขยายช่องทาง 

การตลาดได้มากขึน้	ด�าเนนิงานผ่าน	๓	กจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรมศึกษา

แนวโน้มของนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 กิจกรรมพัฒนาเส้นใย 

จากวัตถุดิบภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม	 และกิจกรรมประกวดงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ัน

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Creative	 Eco	 Design	 Contest) 

โดยผลการด�าเนินโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากเส้นใย 

วตัถดุบิการเกษตร	ได้แก่	 เส้นใยกล้วย	เส้นใยผักตบชวา	และเส้นใยยาว 

จากใบสับปะรด	 โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า	 หมวก	 กระเป๋า

รองเท้า	และเคหะส่ิงทอ	เช่น	ชุดผลิตภัณฑ์ส�าหรบัธรุกจิสปา	ผ้าปโูต๊ะ	

และชุดตกแต่งเฟอร์นิเจอร ์	 รวมถึงผลงานการออกแบบจาก 

ดีไซน์เนอร์รุ ่นใหม่	 ที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค ์

ในการพฒันาผลติภณัฑ์แฟชัน่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า	กระเป๋า	และโคมไฟทีอ่อกแบบ 

อย่างสวยงาม	รวมกว่า	๒๒	คอลเลคชั่นหรือ	๗๐	รายการผลิตภัณฑ์	และยังได้พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่

บุคลากรกว่า	๒๓๔	คน	ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลนวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ	

บนเว็บไซต์	 www.thaitextile.org	 ในรูปแบบของบทความที่มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ 

และค้นคว้ากว่า	๕๐	ข้อมูล	 เพื่อน�าไปใช้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้

 ๑๖.๑๕ ส่งเสรมิการน�าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรมสูภ่าคปฏบิตั ิ(มอก. ๙๙๙๙) 

เพือ่น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของสงัคมไทย	ในส่วนของ

ภาคอตุสาหกรรมได้ประกาศก�าหนดมาตรฐาน	มอก.	๙๙๙๙	แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรมขึน้ 

รวมทั้งส่งเสริมให้น�ามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม 

อย่างเป็นรปูธรรมและมปีระสิทธภิาพ	 โดยจดัสัมมนาผู้ประกอบการอตุสาหกรรม	 จ�านวน	๑,๐๖๕	คน 

ฝึกอบรมวทิยากร	Train	the	Trainer	จ�านวน	๒	ครัง้	โดยมผีูเ้ข้าร่วมรวมทัง้สิน้	๙๒	คน

 ๑๖.๑๖ ยกระดบัการบรหิารจดัการพลงังานในโรงงานให้เกดิความยัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงภาคอตุสาหกรรม	 โดยการน�า	 มอก.	๙๙๙๙	 ไปสอดแทรกเข้ากบัมาตรฐานต่าง	ๆ 	 ทัง้ด้านการ

บรหิารจดัการการอนรุกัษ์พลงังาน	และความปลอดภัยในอตุสาหกรรม	 เพือ่ให้ภาคอตุสาหกรรมสามารถ

ลดต้นทุนการผลติลงได้อย่างยัง่ยนื	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสงู	อกีทัง้ยงัส่งผลต่อการเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแข่งขัน	พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนอย่างมัน่คงต่อไป	โดยด�าเนนิการจัดท�าหลกัสตูรฝึกอบรม

บคุลากร	๑	หลักสตูร	พร้อมทัง้ฝึกอบรมบคุลากรจ�านวน	๒	คร้ัง	โดยมผู้ีเข้าร่วมอบรมทัง้ส้ิน	๘๓	คน
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๑๗. การเพิม่ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs
	 รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ให้เข้มแขง็	สามารถแข่งขันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยด�าเนนิการดงันี้

 ๑๗.๑ ด�าเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอืวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	ได้แก่

  ๑๗.๑.๑ โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ (Policy Loan)	คณะรฐัมนตรมีมีติเมือ่วนัท่ี	๑๖	

มถินุายน	๒๕๕๘	ให้ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด�าเนนิโครงการ	Policy	Loan	โดย

มวีงเงนิสนิเชือ่รวมจ�านวน	๑๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 ระยะเวลาการกูย้มืไม่เกนิ	๕	 ปี	ทัง้นี	้ เริม่รบัค�าขอตัง้แต่ 

วนัทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตเิม่ือวนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๕๘	สิน้สดุวนัท่ี	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

  ๑๗.๑.๒ โครงการค�า้ประกนัสินเชือ่ผูป้ระกอบการ SMEs ตามนโยบายรฐับาล (Port-

folio Guarantee Scheme: PGS) ระยะที ่ ๕ คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่ ๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘ 

เหน็ชอบให้บรรษทัประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ค�า้ประกันสินเชือ่ผ่านโครงการ	 PGS-5	 

โดยก�าหนดกรอบวงเงนิค�า้ประกันจ�านวน	๒๐,๐๐๐	ล้านบาท	(จ่ายค่าประกนัชดเชยกรณทีีเ่ป็นภาระค�า้ประกนั 

ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	 (Non-Performing	 Guarantee:	 NPGs)	 ทัง้โครงการรวมท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ	 ๑๘ 

ของวงเงินค�้าประกันรวม	 และค�้าประกันผู้ประกอบการ	 SMEs	 แต่ละรายเป็นสัดส่วนร้อยละ	 ๑๐๐ 

ของภาระค�า้ประกนั)	โดยรฐับาลเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมแทนผูป้ระกอบการ	SMEs	ในปีแรก	รวมทัง้ 

ปรับเงือ่นไขโครงการ	PGS-๕	ในวงเงนิส่วนทีเ่หลอื	๘๐,๐๐๐	ล้านบาท	(ใช้วงเงินทีเ่หลอืของโครงการ	PGS-5) 

วงเงนิค�า้ประกนัต่อรายสงูสดุ	 ๔๐	 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบนัการเงนิ	 อายกุารค�า้ประกนั	 ไม่เกนิ	 ๗	 ปี 

สิน้สดุระยะเวลารับค�าขอค�า้ประกนั	วนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙	โดย	บสย.	คดิค่าธรรมเนียมการค�า้ประกนั	

ร้อยละ	๑.๗๕	ต่อปี	(รฐับาลเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนยีมแทนผูป้ระกอบการ	SMEs	ในปีแรก)	จ่ายค่าประกนั

ชดเชยกรณทีีเ่ป็นภาระค�า้ประกนัท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได้	 (NPGs)	ทัง้โครงการรวมทัง้สิน้	 ไม่เกินร้อยละ	๓๐	

ของวงเงนิค�า้ประกนัรวม	 และจ่ายค่าประกนัชดเชยตามภาระค�า้ประกนัผูป้ระกอบการ	 SMEs	 แต่ละราย

เป็นสัดส่วนร้อยละ	๗๐	ของภาระค�า้ประกนั	(สถาบนัการเงินเข้าร่วมโครงการรับภาระในส่วนร้อยละ	๓๐	

ทีเ่หลอื)	 ทัง้นี	้ ก�าหนดให้ธนาคารทีเ่ข้าร่วมโครงการคดิอตัราดอกเบีย้ให้แก่ผูป้ระกอบการในอตัราไม่เกนิ 

MLR+2	 และผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการต้องได้รับการตรวจสอบเครดิตบูโรแล้วเป็นลูกหนี้ปกต ิ

ตามเกณฑ์ข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	และเริม่รบัค�าขอตัง้แต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที่	

๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	สิน้สดุวนัท่ี	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙

 ๑๗.๒ จดังานมหกรรมแบงก์รฐัเพือ่ประชาชน	เพือ่เป็นส่ือกลางระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการ 

รายย่อย	สถาบนัการเงนิของรฐั	และผูป้ระกอบการสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีภายใต้การก�ากบั	

(สนิเชือ่	Nano-Finance)	ในการให้บรกิารผลติภณัฑ์ทางการเงนิเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน	ส่งเสรมิวนิยั

ทางการเงนิและการให้ความรูท้างการเงนิ	และส่งเสรมิช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าของลูกค้าของสถาบนั

การเงนิเฉพาะกจิ	จดัขึน้ระหว่างวนัที	่๒๗-๒๘	มถินุายน	๒๕๕๘	ใน	๕	จงัหวดัพร้อมกนัทัว่ประเทศ	ประกอบ

ด้วย	กรงุเทพมหานคร	จงัหวัดอดุรธาน	ี ระยอง	 เชยีงใหม่	และสงขลา	แบ่งเป็น	๖	กลุม่เป้าหมาย	 ได้แก่ 

(๑)	เกษตรกร	(๒)	ผูป้ระกอบการ	SMEs	(๓)	คร	ู(๔)	ประชาชนรายย่อย	(๕)	ผูส้งูอาย	ุและ	(๖)	วสิาหกจิชมุชน/

OTOP	โดยมผีูเ้ข้าชมงานใน	๕	จงัหวัด	จ�านวนทัง้สิน้	๕๖,๕๐๔	คน	โดยมยีอดเงนิฝากจากงานมหกรรมฯ	

จ�านวน	๒,๕๑๕	ล้านบาท	ยอดยืน่ขอสนิเชือ่จากงานมหกรรมฯ	จ�านวน	๒๒,๙๔๐	ล้านบาท	และยอดยืน่ขอ 

สนิเช่ือนาโนไฟแนนซ์	จ�านวน	๓๔	ล้านบาท
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๑๗.๓ เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	 โดยการ

จดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิ	ในปี	๒๕๕๗-๒๕๕๘	หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศึกษา	(University	

Business	Incubator:	UBI)	ได้ด�าเนนิงานหลายกจิกรรม	ดงันี	้(๑)	บ่มเพาะผู้ประกอบการในระดบั	Start-up	

Companies	ต่อเนือ่งตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	(พฤษภาคม	๒๕๕๗-เมษายน	๒๕๕๘)	มผีูป้ระกอบการ 

ใน	UBI	รวม	๒๔๘	ธรุกิจ	เป็นผู้ประกอบการเพิง่เริม่ต้นธรุกจิ	๑๗๖	คน	และบ่มเพาะผู้ประกอบการในระดบั	

Spin-off	Companies	จดทะเบยีนนติบุิคคล	จ�านวน	๗๒	ธรุกิจ	เกดิรายได้ขึน้ไม่น้อยกว่า	๑๗๕		ล้านบาท 

และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ	 ต่อเนือ่ง	 ๓	 เท่าของรายได้ทีเ่กดิขึน้	 (๒)	 สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษา 

จัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน	 (Work-Integrated	 Learning)	 เพื่อเป็นแนวทาง 

การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ได้เรียนรู้ประสบการณ์ท�างานในสถานที่จริง 

ตลอดจนมทีกัษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต	โดยจดันกัศึกษาสหกจิศึกษา

เข้าปฏบิตังิานในสถานประกอบการทีเ่ข้ารบัการบ่มเพาะจากหน่วย	UBI	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑๐๐	คน 

และ	 (๓)	 สนบัสนนุให้หน่วย	UBI	 ด�าเนินโครงการพฒันาและสร้างผูป้ระกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบัน

อุดมศึกษาเป็นฐาน	 หลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะส้ันเบื้องต้นเชิงสร้างสรรค์ให้แก่

นกัศกึษาและประชาชน	จ�านวน	๓,๘๙๕	ราย	

 ๑๗.๔ ส่งเสรมิการค้าการลงทนุและเสรมิสร้างศกัยภาพและเครอืข่ายของผูป้ระกอบการไทย 

เป็นการผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ	์ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดสินค้าเกษตร 

โดยเฉพาะข้าวและยางพารา	การด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายเศรษฐกจิหลกั	ๆ 	เช่น	การส่งเสรมิ

ประชาสมัพนัธ์อาหารไทย	 (ครวัไทยสู่ครวัโลก)	 การส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพสินค้าและอาหารฮาลาล 

และการส่งเสรมิความร่วมมอืด้านความมัน่คงด้านพลังงานและความมัน่คงด้านอาหาร	 โดยค�านงึถงึความส�าคญั 

ของการดแูลปากท้องของคนไทย	ตลอดจนการน�าคณะนกัธรุกิจต่างประเทศเยอืนไทย	รวมท้ังบรหิารจดัการ	

“ศนูย์ธุรกจิสมัพันธ์”	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นกลไกในการ	“ชีช่้องทาง	สร้างโอกาส	เพือ่ภาคเอกชนไทย”	

โดยให้บรกิารใน	๒	รปูแบบหลกั	ๆ	คอื	(๑)	ให้บรกิารข้อมลูแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์	www.ThaiBiz.net 

ทีเ่ชือ่มโยงกับเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูเพ่ือธรุกจิไทยในต่างประเทศของสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ 

ของไทย	๓๒	 แห่ง	 ทั่วโลก	 และ	 (๒)	 จัดกิจกรรมน�าภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพไปศึกษาลู่ทางการค้า 

การลงทนุในต่างประเทศ	และสร้างเครอืข่ายกับผูป้ระกอบการของต่างประเทศ

 ๑๗.๕ สนบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุร่วมภาครฐัและเอกชนในรปูแบบ Public Private 

Partnerships (PPP)	มีการด�าเนินงาน	ดงันี้

	 	 ๑๗.๕.๑	 จดัท�าแผนยทุธศาสตร์	 PPP	ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่ ๒๖	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	เหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	ซึง่ม	ี๒๐	กจิการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานและบรกิารสาธารณะภายใต้แผนยทุธศาสตร์ฯ	และมเีงินลงทนุรวม	๑.๔๑	ล้านล้านบาท	เพือ่เป็น 

กรอบนโยบายในการให้เอกชนร่วมลงทนุในช่วง	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒)	ส�าหรบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ใช้เป็น 

แนวทางในการพิจารณาพฒันาโครงการในรปูแบบ	PPP	และเมือ่วนัที	่๒๕	มถินุายน	๒๕๕๘	นอกจากนี้ 

ยงัได้รบัทราบการจดัท�าโครงการ	(Project	Pipeline)	ภายใต้ร่างแผนยทุธศาสตร์ฯ	จากการหารอืร่วมกบั 

กระทรวงต่าง	ๆ	จ�านวน	๖๕	โครงการ	มลูค่ารวม	๑.๔๑	ล้านล้านบาท	เพือ่ใช้ในการตดิตามโครงการ	PPP 

ต่อไป	 และเหน็ชอบการเพิม่มลูค่าโครงการท่ีต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและหลักเกณฑ์แห่งพระราชบญัญตั ิ

การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็น	๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 จาก	๑,๐๐๐	 ล้านบาท 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการร่วมลงทุนมากขึ้น	 รวมทั้งก�าหนดแนวทางการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่า 

ระหว่าง	๑,๐๐๐-๕,๐๐๐	ล้านบาท	เพือ่รองรบัการเพิม่มลูค่าดงักล่าว
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๑๗.๕.๒	 ประชมุคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	จ�านวน	
๔	คร้ัง	โดยคร้ังล่าสดุได้มกีารประชมุฯ	ครัง้ที	่๔/๒๕๕๘	เมือ่วนัที	่๑๒	มถินุายน	๒๕๕๘	ซึง่ทีป่ระชุมได้มกีาร
พจิารณากรอบในการพจิารณาโครงการขนาดกลาง	(มลูค่า	๑,๐๐๐-๕,๐๐๐	ล้านบาท)	ทีม่คีวามสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์	 และแนวทางการวิเคราะห์โครงการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของ
โครงการตามมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 ๑๗.๕.๓	 จดัท�ากฎหมายล�าดับรอง	 ได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�ากฎหมายล�าดบัรอง	ทัง้สิน้	
๑๖	ฉบบั	ซึง่ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการจัดท�ากฎหมายล�าดบัรองแล้วเสรจ็และประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 
จ�านวน	๑๓	ฉบบั	และประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการทีม่มีลูค่าต�า่กว่าทีก่�าหนดในมาตรา	๒๓	แห่งพระราชบญัญตั ิ
การให้เอกชนร่วมลงทนุกิจการของรฐั	พ.ศ.	๒๕๕๖	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วันที่ 
๒	เมษายน	๒๕๕๘	และมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัท่ี	๓	เมษายน	๒๕๕๘

๑๘. การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดจิิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทัิล
 ๑๘.๑ ขับเคลื่อน Digital Economy รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญเศรษฐกิจดิจิทัล 
จงึได้ก�าหนดเรือ่งนีไ้ว้ในค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี	และให้เป็นหนึง่ในนโยบายส�าคัญของประเทศ
ในการเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิโดยการส่งเสริมภาคเศรษฐกจิดจิทิลัและการวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดจิทัิลให้เร่ิมขบัเคลือ่นได้อย่างจรงิจงั
	 	 กรอบการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทยเป็นการอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและหลากหลายมาเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงวธิกีารด�าเนนิธุรกิจและการด�าเนนิชวิีตของประชาชนต่อการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์
และบรกิาร	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศในเวทโีลกและเพิม่ความสะดวกสบาย
ในการด�ารงชวิีตของประชาชนทัง้ผู้สงูอาย	ุผูด้้อยโอกาส	และผูพิ้การ	ทีส่ามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดจิทิลัได้ทกุทีท่กุเวลา	ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิและความมัง่คงทางสังคมของประเทศต่อไป	 
โดยการขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมด้วยเทคโนโลยดิีจทิลัเป็นการต่อยอดจากกรอบนโยบาย	 ICT2020	
ทีจ่ากเดมิเน้นการส่งเสรมิให้มเีทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใช้และใช้เป็น	 เป็นการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ารงชีวิต 
ทัง้ในมิตด้ิานเศรษฐกจิและสังคมทีน่�าไปสูก่ารใช้ให้เกดิประโยชน์	 แก้ปัญหาเองได้	 ตลอดจนสามารถสร้าง
ให้เกดินวตักรรม	 โดยในยคุดจิทิลัประชาชนสามารถเข้าถงึเนือ้หาสารตัถะหรอืข้อมลูได้ตามความต้องการ	
เพือ่ให้เกิดการเช่ือมต่อของสรรพสิง่ผ่านเครอืข่ายสือ่สารและโทรคมนาคมเพือ่ร่วมสร้างคณุค่าให้เกดิขึน้
ทัง้เศรษฐกจิและสงัคม
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ท้ังน้ี	 เพื่อให้มีกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 หรือ	 Digital	 Economy	 ไปจนกว่า 
ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	จะมีผลใช้บงัคับ	จงึได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการเตรยีมการด้านดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 โดยให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการจดัท�านโยบาย
และแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมตามแนวทางท่ีระเบยีบก�าหนด	การให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว	 การตดิตาม	ตรวจสอบ	และ
ประเมินผลการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐั	รวมทัง้ประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการระดบัชาติ 
ต่าง	 ๆ	 ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายอื่น	 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กบัการพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	
  ๑๘.๑.๑ ปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ขบัเคลือ่น Digital Economy จ�าแนกเป็น	๓	กลุม่	ดงันี้	
	 	 	 (๑)	 กลุม่กฎหมายส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั ได้แก่	ร่างพระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างการพจิารณาของสภานติบิญัญติัแห่งชาต	ิในวาระ	๒	แปรญตัติ 
ร่างพระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิ(ซึง่ได้รวมร่างพระราชบญัญัต	ิ๓	ฉบบั 
	ไว้ในฉบบัเดยีวกัน	คอื	ร่างพระราชบญัญัตกิารพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบญัญัติ 
การส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	
พ.ศ.	....)	อยูร่ะหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพจิารณาทบทวนก่อนเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป
	 	 	 (๒)	 กลุม่กฎหมายทีส่นบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั	ได้แก่	ร่างพระราชบญัญตัิ 
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	 (ซึง่แยกเป็น	๒	 ฉบบั	 คอื	 	 ร่างพระราชบญัญตัธิรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ.	 ....	 	 และร่างพระราชกฤษฎกีากฎหมายจัดตัง้ส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	 ....)	
และร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง	 วทิยุ
โทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	....	ซึง่อยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา
	 	 	 (๓)	 กลุม่กฎหมายด้านความมัน่คง ได้แก่		ร่างพระราชบญัญัตคิุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตักิารกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	....		อยูร่ะหว่าง
เตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	ส่วนร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	....		
อยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	
  ๑๘.๑.๒ จัดท�าร่างแผนพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อทดแทน 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการศึกษา	จดัท�ารายละเอยีด 
ยกร่างวสิยัทศัน์	 เป้าหมายและประเดน็ยทุธศาสตร์ภายใต้แผนพฒันาฯ	โดยมข้ีอมลูประกอบจากการจดัประชมุ 
ระดมความคดิเหน็	(Focus	Group)	ของผู้ทรงคุณวฒุ	ิทัง้จากภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาควชิาการ	และภาคสังคม 
เพือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายของแผนฯ	แนวทางการพฒันา	Digital	Economy	ในประเดน็ยทุธศาสตร์	
ได้แก่	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ	 (Hard	 Infrastructure)	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านการบรกิาร	(Service	Infrastructure)	การส่งเสรมิและพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิ	(Digital	Economy	
Promotion)	และการส่งเสรมิและพฒันาดิจิทลัเพือ่สงัคม	(Digital	Society)	ส�าหรับการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านมาตรฐาน	(Soft	Infrastructure)	
  ๑๘.๑.๓ ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในศกัยภาพของธรุกจิด้วย	On-line	แบบ	End-to-end	
และกระตุน้เศรษฐกจิดจิทิลั	 โดยได้พจิารณาองค์ประกอบการอ�านวยความสะดวกทางการค้าด้วยดจิทิลั	
ได้แก่	กระบวนการและการควบคมุเกีย่วกบัการค้าข้ามแดน	(Trade	Facilitation)	การอ�านวยความสะดวก 
ด้านโลจสิตกิส์	การอ�านวยความสะดวกด้านกระบวนการทางภาษ	ีการอ�านวยความสะดวกด้านการช�าระเงิน 
การอ�านวยความสะดวกด้านการท�าธรุกรรมผ่านอเิลก็ทรอนกิส์	 และส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพและ
ลดต้นทุนด้วยดจิทิลั	 โดยมแีนวทางการส่งเสรมิให้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	 (Information	
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Communication	and	Technology:	ICT)	ช่วยปรับเปลีย่นรูปแบบและกระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่า	

(ICT	Enabling	Whole	Value	Chain)	รวมทัง้ส่งเสริมนวตักรรมด้วยดจิทัิล	โดยการส่งเสรมิ	Innovation	

Capacity	Building	for	Business	และสร้างธรุกจิเกดิใหม่ทีมุ่ง่เน้นนวตักรรมดจิทิลั	(Digital	Entrepreneur)	

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเตรยีมน�าเสนอต่อคณะกรรมการเตรยีมการด้านดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมต่อไป

 ๑๘.๒ ด�าเนนิการอืน่ทีส่�าคญัเพือ่ส่งเสรมิด้านดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

  ๑๘.๒.๑ เพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน 

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๘	 ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจ�านวน	 ๑,๙๘๐	 แห่ง	 เพื่อเป็น

ศนูย์กลางของการเรียนรูต้ามอธัยาศยั	เพิม่โอกาสและช่องทางการเข้าถงึสารสนเทศเชงิสร้างสรรค์ให้แก่

ชมุชน	รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	ในการเป็นช่องทางการส่งเสรมิธุรกจิชมุชน	

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	เพือ่ปรบัปรงุ

ให้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนทกุกลุ่มให้สามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะ

ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้

พร้อมทั้งได้มีการส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้	 ICT	 ชุมชน	 ให้มีความรู้ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ 

และส่งเสริมให้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	 ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital	Economy)	ตามนโยบายรัฐบาล	และในปี	๒๕๕๘	จะได้มีการจัดตั้งศูนย์ใหม่เพิ่มอีก	๓๐๐	ศูนย์

  ๑๘.๒.๒ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 
เพือ่ให้เกดิการแข่งขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรม	สอดคล้องกบันโยบายดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	 (Digital	
Economy)	 โดยได้จัดท�าประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาต	ิ เรือ่ง	 หลักเกณฑ์การอนญุาต
การใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเม่ือวนัที	่ ๑๗	
สงิหาคม	๒๕๕๘	โดยมเีงือ่นไขการให้บริการ	กรณภัียพบิตั	ิหรอืความมัน่คง	เป็นการให้บริการในระยะสัน้ 
เพ่ือถ่ายทอดกจิกรรมส�าคญัทัว่โลกทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศ	หรอืจ�าเป็นต้องให้บรกิารแบบเหมารวมกบั 
การใช้ช่องสญัญาณดาวเทยีมต่างชาต	ิ และเป็นการให้บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบริการ
เพือ่สาธารณะ
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  ๑๘.๒.๓ พฒันาระบบ Cybersecurity Missions ซึง่เป็นการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัคุกคาม 

ตรวจสอบจดุอ่อนและช่องโหว่ของระบบให้กบัหน่วยงานภาครฐั	เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งภยัคกุคาม

ต่อสาธารณะชน	 การจัดการต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์	 ทั้งในระดับประเทศและ 

ต่างประเทศ	รวมถึงการมศูีนย์ดจิทิลัฟอเรนสกิส์	 (Digital	 Forensics	Center)	 ในการตรวจพสิจูน์พยาน 

หลกัฐานดจิทิลั	ร่วมกบัหน่วยงานในสายยตุธิรรมเพือ่สนบัสนนุกระบวนการตรวจพสิจูน์พยานหลกัฐานดจิทิลั	

โดยมผีลการด�าเนนิงาน	 ดงันี	้ (๑)	 มรีะบบหลกัเพือ่ป้องกนัการโจมตช่ีองโหว่ 

ของเวบ็ไซต์หน่วยงานรฐั	(GWP:	Government	Website	Protection/WAF/

DDOS)	เพือ่รองรบั	๘๐	หน่วยงาน	(๒)	ระบบ	GTM	(Government	Threat	

Monitoring)	 พร้อมติดตั้งตามหน่วยงานภาครัฐ	 จ�านวน	 ๓๒	 หน่วยงาน 

(๓)	ช่วยเหลอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัผลกระทบภยัคกุคามไซเบอร์	จ�านวน	๒,๓๗๓	กรณ	ีในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	

(ส่วนใหญ่	คอื	Malicious	code,	Fraud	และ	 Intrusion)	 (๔)	ผูเ้ชีย่วชาญด้าน	Cyber	security	ได้รบั

ประกาศนยีบตัรสากล	(International	Certificate)	จ�านวน	๒๘	ใบ	และประกาศนยีบตัรด้านการตรวจพสิจูน์ 

พยานหลกัฐาน	๕๒	ใบ	(๕)	จดัอบรมสมัมนาให้แก่บคุลากรในเครอืข่ายและสายยตุธิรรมจ�านวน	๑,๑๔๓	คน 

(๖)	ศนูย์ดจิทัิลฟอเรนสกิส์	มกีารตรวจพสูิจน์	๔๘	กรณ	ีทัง้จากภาครัฐและเอกชน	

  ๑๘.๒.๔ พัฒนาระบบ Trusted e-Document Authority (TeDA) เพื่อรองรับ 

การสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ระยะยาว	สามารถตรวจสอบและยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนได้ในภายหลงั	

โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี	้(๑)	พฒันาระบบงานย่อยทีใ่ช้งาน	Application	

Programming	Interface	(API)	แล้ว	๒	ระบบ	คอื	ระบบ	iForm	แบบค�าขอ

เครือ่งหมาย	Trustmark	และแบบค�าขอใช้บรกิาร	(๒)	พฒันา	API	ทีส่ามารถ

เชือ่มต่อ	Intelligent	Form	Service	(๓)	พฒันา	Software	เพือ่เชือ่มต่อกบัระบบ	Long	Term	Archive	

and	Notary	เพือ่ให้สามารถรองรับข้อมลูปรมิาณมาก

  ๑๘.๒.๕ พฒันาระบบ Interoperability Transactions ID Management System 

(ITIMS) ระบบ ITIMS	คอืระบบหลกัท่ีใช้เชือ่มโยงระบบจัดเกบ็ข้อมลู	Messaging	Repository	ทีม่อียู่ 

ในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ให้สามารถท�างานร่วมกนัได้	โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี	้(๑) มาตรฐานกลุม่ Security 

ได้แก่	มาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัของเวบ็ไซต์	(Web	site	Security	Standard:	WSS)	เวอร์ชัน่	๑	

มกีารน�าไปใช้แล้วโดยสมาคมผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไทย	 (๒)	มาตรฐานกลุม่ Payment 

ได้แก่	มาตรฐานกลางข้อความการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	(National	Payment	Message	Standard:	

NPMS)	 เวอร์ชัน่	 ๒	 มกีารน�าไปใช้แล้วโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานภายใต้กลุม่ธนาคาร 

(๓)	มาตรฐานกลุม่ Trade	คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์เห็นชอบให้ประกาศรหัสมาตรฐาน

ข้อมูลสากลส�าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านระบบการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ 

เพือ่ให้บริการแบบเบด็เสรจ็จากการติดต่อเพยีงจดุเดยีว	(National	Single	Window:	NSW)	จ�านวน	๖	ฉบบั 

เป็นมาตรฐานธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์	เมือ่วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘)	และ	(๔)	มาตรฐานกลุม่ Health 

ได้แก่	มาตรฐานบญัชยีาและรหสัยาของไทย	(Thai	Medicines	Terminology:	TMT)	มกีารน�าไปใช้แล้ว

โดยศนูย์พฒันามาตรฐานระบบข้อมลูสขุภาพไทย	(ศมสท.)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๘.๒.๖ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์	 เพื่อการพัฒนา 

ขดีความสามารถและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่กลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และ	

OTOP	และม	ีe-Directory	เพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยใช้	e-Commerce	เพิม่มากข้ึน	(www.thaiemarket.com) 

และช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนออนไลน์	โดยมีผลการด�าเนนิงาน	ดงันี	้(๑)	มผู้ีประกอบการผ่านการคดัเลือก 

๔๒๐	กจิการ	อยูร่ะหว่างผลกัดนัให้เข้าร่วมกับ	Thaiemarket.com	(๒)	ให้บรกิารศนูย์รบัเร่ืองร้องเรยีนออนไลน์ 

ผ่านเวบ็ไซต์	www.occ.thaiemarket.com	ตัง้แต่วนัที	่๒๙	มถินุายน	๒๕๕๘	โดยมกีารร้องเรียนจ�านวน	

๓๐๘	เร่ือง	

  ๑๘.๒.๗ พฒันาศนูย์กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT Law Center) 

เป็นแหล่งบริการความรู้ศนูย์กลางเข้าถงึฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั	IT	(http://ictlawcenter. 

etda.or.th/activities	และ	https://www.facebook.com/ictlawcenter)	รวมถงึจดัท�า	Recommendation 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันากฎหมาย	โดยเผยแพร่บทความข้อมลูกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	ความคบืหน้า 

การท�างานของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล	 เผยแพร่ 

เอกสารและหนงัสือรวมกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ	และจดังานสมัมนาเผยแพร่ความรู	้Open	forum	

และรับฟังความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกอืบทกุสปัดาห์ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๗	 และจดัเวที 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระดบั	 High-level	 Policy	Maker	 เกีย่วกบัทศิทางการผลกัดนัเศรษฐกจิดจิทิลั 

ร่วมกับผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ	



287นโยบายข้อ ๖

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑๘.๒.๘ พฒันาช่องทางการเข้าถงึข้อมูลและบริการภาครฐั (Government Access 

Channel: GAC) ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน	 (Mobile	Application)	 โดยได้ให้ความส�าคัญ 

แก่การพฒันา	e-Service	ภาครฐั	ทัง้นี	้ได้รวบรวมแอปพลิเคชนัต่าง	ๆ 	ไว้บน	GAC	จ�านวน	๙๗	แอปพลเิคชนั 

โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว	จ�านวน	๗	แอปพลิเคชัน	ได้แก่	แอปพลิเคชัน

ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท	“สุขพอที่พ่อสอน”	แอปพลิเคชัน	“OHM	Books	Shelf”	

ของส�านักราชเลขาธิการ	แอปพลิเคชันสื่อสารอาการผู้ป่วยด้วยภาษาพม่า	“Doctor	Ask	Myanmar”	

แอปพลิเคชัน	 “Lost	 Car”	 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 แอปพลิเคชันนัดหมายแพทย์โรงพยาบาล

รามาธบิด	ี(RAMA	Appointment)		แอปพลเิคชนัค้นหาร้านขายยาของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	และแอปพลิเคชันคู่มือประชาชนของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	นอกจากนี้ 

ได้จดัท�าแอปพลเิคชนัเพิม่เติม	ดงันี	้แอปพลิเคชนัข้อมลูภาพแผนทีแ่ปลงทีด่นิของกรมทีด่นิ	แอปพลิเคชนั

ข้อมลูสทิธคินพกิาร	ร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	เช่น	กรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร	ส�านกังาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 แอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียน 

ของกรมป่าไม้	แอปพลิเคชันสอบถามเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

289PB นโยบายข้อ ๗ นโยบายข้อ ๗

นโยบายข้อ ๗
การส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

“...เร่งด�าเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยง

ด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า

การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์...”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

291290 นโยบายข้อ ๗ นโยบายข้อ ๗

นโยบายข้อ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช ้โอกาสในประชาคมอาเซียน

	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่	ณ	สิ้นปี	๒๕๕๘	

จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง	ๆ 	ให้พร้อม	

การเร่งด�าเนินการเตรียมความพร้อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์	

ด้านกฎระเบียบ	การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	การพัฒนาด่านชายแดน	และการเตรียมการ

ด้านทรัพยากรมนุษย์	 จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน

	 ๗.๑	 เร่งส่งเสรมิความเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิ	การค้า	การลงทนุ	 ในภมิูภาคอาเซียน	และ

ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน	 โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

และโทรคมนาคมทีเ่ช่ือมโยงระหว่างกนัของอาเซยีน	ระบบการออกใบรบัรอง/ใบอนญุาตผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	การท�าธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ร่วมกนัในอาเซยีน	รวมทัง้การสนบัสนนุการใช้ประโยชน์

จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่ม ี

ผลใช้บงัคบัแล้ว	เร่งขยายการจดัท�าข้อตกลงการยอมรบัร่วมกนัของสินค้าด้านการตรวจสอบและรบัรอง

มาตรฐานโดยให้ความส�าคัญต่อสินค้าท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค 

และบรโิภค	 รวมถงึการปรบักฎเกณฑ์การค้าและระบบพธิกีารศุลกากรให้สะดวก	ลดขัน้ตอนต่าง	 ๆ	

หรือยกเลกิขัน้ตอนบางเรือ่ง	 และปรับระบบภาษแีละการอ�านวยความสะดวกอืน่	 ๆ	 เพือ่ดงึดดูให้ม ี

การตั้งส�านักงานปฏิบัติการประจ�าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นศูนย์กลางทางธรุกจิ	การค้า	การลงทนุของภมูภิาคได้ในท่ีสดุ

	 ๗.๒	 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับ 

ข้อตกลงในการเคลือ่นย้ายในด้านสนิค้า	 บรกิาร	 การลงทนุ	 แรงงานฝีมอื	 และปัจจยัการผลติต่าง	 ๆ	 

ทีเ่ปิดเสรีมากข้ึน	โดยเฉพาะกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขนัได้	รวมทัง้ 

สามารถด�าเนนิธรุกจิร่วมกบัผูป้ระกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพือ่น�าไปสู่ความเช่ือมโยงกบั 

ห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ทีป่ระเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลติในประเทศอืน่ในอาเซยีนมาเป็นเวลานานแล้ว	 ตลอดจน

กลุม่การผลติทีผู่ป้ระกอบการของไทยเตรยีมทีจ่ะขยายฐานการผลติเพิม่เตมิอกีหลายชนดิ	 ซึง่ช่วยให้

ประเทศไทยมฐีานการผลติสนิค้าคณุภาพหลากหลายเพ่ือขายในตลาดต่าง	ๆ 	ได้มากขึน้	ทัง้ในอาเซยีน

และในตลาดโลก	และเป็นการช่วยเหลอืประเทศเพือ่นบ้านในกระบวนการพฒันาอตุสาหกรรม	
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	 ๗.๓	 พัฒนาแรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	ทัง้แรงงาน 

วชิาชพี	แรงงานมทีกัษะ	และแรงงานไม่มีทกัษะ	โดยการเร่งรดัและขยายผลการใช้ระบบคุณวฒุวิชิาชีพ

ให้เกดิผลในทางปฏบิตัโิดยค�านงึถงึความเป็นเอกภาพกบัระบบมาตรฐานฝีมอืแรงงานและมาตรฐาน

วชิาชพีใน	๘	กลุม่ทีม่ข้ีอตกลงการเปิดเสรีในอาเซยีนควบคู่ไปกบัการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ	

การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

การส่งเสรมิการพฒันาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน	เพือ่ใช้ในการประเมนิค่าจ้างแรงงาน

	 ๗.๔	 เร่งพฒันาความเชือ่มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิติกส์ภายในอนภุมูภิาคและ 

ภมูภิาคอาเซยีน	โดยเร่งขับเคล่ือนการด�าเนนิงานตามแผนงานการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 ๖	 ประเทศ	 (GMS)	 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย	 (IMT-GT)	 แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	 (ACMECS)	 

แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ	

(BIMSTEC)	 และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ความเช่ือมโยง 

ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ๗.๕	 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน 

สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน	 เพื่อยกระดับศักยภาพ 

ของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและ 

ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง	ๆ	ภายในประเทศด้วย

	 ๗.๖	 พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเริม่จากการพฒันาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย 

การคมนาคมขนส่งบรเิวณประตกูารค้าหลักของประเทศเพือ่รองรบัการเชือ่มโยงกระบวนการผลติ 

และการลงทนุข้ามแดน	โดยปรบัปรงุโครงข่ายระบบถนน	พฒันาระบบ	National	Single	Window:	 

NSW	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง 

โดยในระยะแรกให้ความส�าคัญกับด่านชายแดนที่ส�าคัญ	 ๖	 ด่าน	 ได้แก่	 ปาดังเบซาร์	 สะเดา	

อรัญประเทศ	 แม่สอด	 บ้านคลองลึก	 และบ้านคลองใหญ่	 ซึ่งจะท�าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง 

และการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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๑. การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
	 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 

โดยมีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการ 

ศูนย์อ�านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	 มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในระหว่างทั้ง	 ๓	 เสา 

ของประชาคมอาเซียน	 รวมท้ังการพิจารณาจัดท�ายุทธศาสตร์หรือ 

แผนงานระยะ	๑๐	ปี	โดยทั้งสามเสาได้จัดท�าแผนงานระยะแรก	๕	ปี	

(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓)	รองรับ

 ๑.๑ เสาการเมอืงและความมัน่คง มคีวามคบืหน้าในการเตรยีมความพร้อมทีส่�าคญัในเชงินโยบาย	 

ได้แก่	 การจัดท�ายุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	 

การจัดท�าแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓)	ในเชิงโครงสร้าง	 

มีการจัดตั้งกลไกเพื่อผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียน	๓	แห่ง	ได้แก่	(๑)	ศูนย์อาเซียน	ส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ	 เพื่อบูรณาการข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ	 (๒)	 ศนูย์ข้อมลู 

เฝ้าระวงัยาเสพตดิอาเซียน	(ASEAN-NARCO)	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	 

และ	(๓)	ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน	กรมแพทย์ทหารบก	

 ๑.๒ เสาเศรษฐกิจ	 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด�าเนินมาตรการต่าง	 ๆ

ตามพันธกรณีของอาเซียนและเพื่อรองรับและใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทัง้ด้านกฎหมาย	สนิค้า/บรกิาร	ผูป้ระกอบการ	และบคุลากร	ในส่วนแผนงานระยะ	๕	ปี	มปีระเดน็ส�าคญั	 

ได้แก่	 (๑)	 การเปิดเสรีการค้าบริการ	 เพื่อสนับสนุนการเป็นชาติแห่งการค้า	 (Trading	Nation)	 ได้แก่	 

โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์	 ขนส่ง/โลจิสติกส์และก่อสร้าง	 การเงิน/ประกันภัย	 และการศึกษา	 

(๒)	 การเป็นชาติแห่งการเชื่อมโยง	 (Integrated	Nation)	 ทั้งการเช่ือมโยงด้านการขนส่ง	 การส่ือสาร	 

และพลงังาน	และ	(๓)	การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลั	ซึง่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านดิจิทัล

 ๑.๓ เสาสังคมและวฒันธรรม	 ได้ก�าหนดแผนงานในระยะ	๕	 ปี	ภายใต้	๕	 องค์ประกอบหลัก	 

ได้แก่	(๑)	การมส่ีวนร่วมและความรบัผดิชอบต่อสังคม	(๒)	ความเท่าเทียมและการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน	 (๓)	 การพัฒนาทางสังคมที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม	 (๔)	 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความท้าทายใหม่	 ๆ	 และ	 (๕)	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นสมาชิกประชาคมโลก	 นอกจากนี้	 

ได้มกีารจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอาเซยีนแห่งแรกของภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	ณ	อาคารหอศิลป์ร่วมสมยั 

ราชด�าเนนิ	โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกทีจ่ดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอาเซยีนอย่างสมบรูณ์ตามยทุธศาสตร์ 

การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนและการเสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย	
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๒. การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 ๒.๑ ประชาสมัพนัธ์และสร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชาชนเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

ดังนี้	

  ๒.๑.๑ จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรใน ๙ จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดระยอง	 ศรีสะเกษ	
มุกดาหาร	นครพนม	อ�านาจเจริญ	บึงกาฬ	เพชรบูรณ์	ตรัง	และชุมพร	
  ๒.๑.๒ ด�าเนนิโครงการ ASEAN Community Roadshow ใน	๑๖	จงัหวัด	ทัว่ทกุภมูภิาค 
ของประเทศ	และจัดกิจกรรม ASEAN Festival
  ๒.๑.๓ ด�าเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียน	 ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่าง	 ๆ	 
เพือ่ให้ประชาชนและชมุชนในพืน้ทีไ่ด้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมลูเกีย่วกบัอาเซียน	โดยในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	มจี�านวน	๘	แห่ง	ได้แก่	จงัหวดักาญจนบรุ	ีเพชรบรุ	ีเชยีงราย	ตราด	ตรงั	น่าน	หนองคาย	และ
กรุงเทพมหานคร	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ด�าเนินการใน	๑๐	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดพิษณุโลก	 
ระนอง	สุราษฎร์ธานี	ชลบุรี	ลพบุรี	มุกดาหาร	อุบลราชธานี	แม่ฮ่องสอน	ตาก	และพะเยา	
  ๒.๑.๔ ด�าเนินโครงการจัดการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทย 
ได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสร้างความรู้สึก 
เป็นเจ้าของร่วมในประชาคมอาเซียน
  ๒.๑.๕ จัดท�าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และแผนงาน 
ประชาคมอาเซียน (๒๕๕๙–๒๕๖๘)	 โดยมีการประชุมและหารือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น	และให้วิสัยทัศน์และแผนงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในวงกว้าง
  ๒.๑.๖ ด�าเนนิโครงการการแข่งขนัอภิปรายข้อคดิเหน็ (ภาษาองักฤษ) ภายใต้หวัข้อ
สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนประจ�าปี ๒๕๕๘
  ๒.๑.๗ อบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน	โดยในปี	๒๕๕๘	มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั
รงัสติและมหาวทิยาลยัพะเยาเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	และกรมอาเซยีน
ได้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนแก่นิสิตนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา	 รวมทั้งการจัดวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาเซียนในโอกาสต่าง	 ๆ	 ตามท่ี
ได้รับการประสานจากส่วนราชการ	สถาบันวิชาการต่าง	ๆ	และสื่อมวลชน
  ๒.๑.๘ จดังานวนัอาเซยีน เพือ่ฉลองวันก่อตัง้อาเซยีนโดยได้มกีารจดัอย่างต่อเนือ่งทุกปี	 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น 

จากทั่วประเทศ	 และการจัดสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศ	 ซ่ึงจัดต่อเน่ืองทุกปี 

เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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 ๒.๒ ด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	โครงการเตรยีมความพร้อมของภาคประชาสังคม	โครงการรวมพลงั

เยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 ตลอดจนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และรองรับการด�าเนินงานตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 และได้ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกรณีเพื่อเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน	เช่น	การประชมุคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่จดัท�า 

ร ่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว ่าด ้วยการขจัดความรุนแรง 

ต่อสตรีส�าหรับประเทศภูมิภาคอาเซียน	 ตามปฏิญญาว่าด ้วย 

การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน	 

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าท่ีอาวุโส	 เสาหลัก	 (Joint	 Preparatory	

Meeting:	JPM)	การประชมุคณะท�างานส�าหรบัคณะมนตรปีระสานงาน 

อาเซียน	 ครั้งที่	 ๒	 (2nd	Meeting	 of	 the	 ASEAN	 Coordinating	 

Council	Working	Group:	2nd	ACC	WG)	การประชมุคณะกรรมาธกิาร 

อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 

ครั้งที่	๙	ASEAN	Commission	on	the	Promotion	and	Protection	of	the	Rights	of	Women	 

and	Children:	ACWC	นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุคนไทยทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้มบีทบาททีส่ร้างสรรค์ 

ในเวทีประชาคมอาเซียน	เช่น	นายวงศ์เทพ	อรรถไกวัลวที	ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๓. การเร่งส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภมิูภาค
อาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
	 รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง

และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศในการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยง

ทั้งภายในประเทศไทยและในส่วนที่เชื่อมกับต่างประเทศ	

 ๓.๑ ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค	ได้แก่	

  ๓.๑.๑ ความร่วมมือไทย-จีน	 สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๕	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 ซึ่งได้ระบุว่า	

รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน	

(Standard	Gauge)	จ�านวน	๔	ช่วง	คอื ช่วงที ่๑	กรงุเทพมหานคร-แก่งคอย	ช่วงท่ี ๒	แก่งคอย-มาบตาพุด	

ช่วงท่ี ๓	แก่งคอย-นครราชสมีา	และช่วงที ่๔	นครราชสมีา-หนองคาย	โดยได้มกีารประชมุคณะกรรมการร่วม

เพ่ือความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่างไทย-จนี	แล้ว	๘	ครัง้	โดยครัง้ล่าสดุ	ระหว่างวนัที	่๒๗-๒๙	ตลุาคม	๒๕๕๘	

ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยมีประเด็นส�าคัญที่หารือร่วมกัน	ได้แก่	การพิจารณารายงาน
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การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ	ระยะที่	๑	(ช่วงที่	๑	และช่วงที่	๓)	รูปแบบทางการเงิน	

และรูปแบบการลงทุนโครงการ	สรุปรายละเอียดการด�าเนินโครงการของฝ่ายไทย-ฝ่ายจีน	และสถานะ

ปัจจุบันของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทย-จีน	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 การศึกษาความเหมาะสม	 ส�ารวจ	 ออกแบบ	 และก่อสร้างรถไฟทางคู่

ขนาดรางมาตรฐาน	 การศึกษา	 ส�ารวจ	 ออกแบบ	 และก่อสร้างโครงการฯ	 ระยะท่ี	 ๑	 (ช่วงที่	 ๑	

กรุงเทพมหานคร-แก่งคอย	 ระยะทาง	 ๑๓๓	 กิโลเมตร	 และช่วงที่	 ๓	 แก่งคอย-นครราชสีมา

ระยะทาง	 ๑๓๘.๕	 กิโลเมตร)	 คาดว่าจะสามารถสรุปจ�านวนสถานี	 สัดส่วนแนวเส้นทางเดิม	

และเส้นทางใหม่เพือ่ใช้ในการออกแบบได้แล้วเสรจ็	และสามารถเริม่การก่อสร้างภายในเดอืนธนัวาคม	๒๕๕๘	

ส่วนระยะที	่๒	(ช่วงที	่๒	แก่งคอย-มาบตาพดุ	ระยะทาง	๒๖๔.๕	กโิลเมตร	และช่วงที	่๔	นครราชสมีา-หนองคาย

ระยะทาง	๓๕๕	กิโลเมตร)	อยู่ระหว่างเร่งรัดการด�าเนินงาน	

	 	 	 (๒)	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	(Feasibility	Study)	ระยะที่	๑	

ฝ่ายจีนได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	และได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	

	 	 	 (๓)	 รูปแบบความร่วมมือในการด�าเนินโครงการแบบ	 EPC	 (Engineering	

Procurement	and	Construction)

	 	 	 (๔)	 รูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินทุนจะมีการระดมทุนหลายรูปแบบ	

เช่น	 เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินกู้ภายในประเทศ	 เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน	 และ/หรือเงินกู้เชิงพาณิชย์

จากธนาคารเพื่อการน�าเข้าและส่งออกของจีน	 (China	 EXIM	 Bank)	 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง

ไทย-จีน	รวมถึงอาจมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	

  ๓.๑.๒ ความร่วมมือไทย-ญีปุ่่น	ได้ลงนามบนัทกึแสดงเจตจ�านง	(Memorandum	of	

Intent:	MoI)	ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการพฒันาระบบรางระหว่างฝ่ายไทย-ญีปุ่น่	เมือ่วนัที	่๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	

โดยมีสาระส�าคัญเพื่อศึกษาความเป ็นไปได ้ในความร ่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบรางในประเทศไทย	รวมถงึเส้นทางกรงุเทพมหานคร-เชยีงใหม่	และเส้นทางแม่สอด-มกุดาหาร	การวจิยั

และศึกษาการพัฒนารถไฟ	 ในเส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพมหานคร	 กรุงเทพมหานคร-อรัญประเทศ	

และกรุงเทพมหานคร-ฉะเชิงเทรา	 (เช่ือมต่อไปยังมาบตาพุด)	 ต่อมาได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ	

(Memorandum	of	Cooperation:	MoC)	ด้านระบบราง	 เมื่อวันที่	 ๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘	 โดยมี

สาระส�าคัญคือท้ังสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม	่

การพัฒนาและ/หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต	้

(กาญจนบุรี-กรุงเทพมหานคร-แหลมฉบัง	และกรุงเทพมหานคร-อรัญประเทศ)	รวมทั้งจะหารือร่วมกนั

เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร	 ตามแนวเศรษฐกิจ

ด้านตะวันออก-ตะวันตก	 ตลอดจนศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางรางของไทย	 และศึกษา

ความเหมาะสมของเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ระยอง	ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วม

ระดับรัฐมนตรี	 เพื่อก�ากับการด�าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือ	 MoC	 ซ่ึงต ่อมาฝ่ายไทย

ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่างไทย-ญี่ปุ ่น	 คร้ังที่	 ๑	 ณ	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันท่ี	

๒๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือและการลงทุนและขอบเขต

การด�าเนินงาน	 โดยรูปแบบการลงทุนในเบื้องต้นอาจเป็นรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล	 (G	 to	 G)	 EPC		

หรอืรปูแบบอืน่	ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เริ่มด�าเนินงานเมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	
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	 	 	 ในส่วนของความคืบหน้าในการด�าเนินการ	 ฝ่ายญี่ปุ่นได้ส่งคณะส�ารวจมายัง

ประเทศไทยเพ่ือศกึษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสงู	เส้นทางกรงุเทพมหานคร-เชยีงใหม่	

เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้	เส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านตะวนัออก-ตะวันตก	เมือ่เดอืนกนัยายน	๒๕๕๘	

และผูแ้ทนฝ่ายไทยได้หารือร่วมกบัผูแ้ทนฝ่ายญีปุ่น่ในการเร่งรัดผลักดนัและหาข้อสรปุเกีย่วกบัความร่วมมือ

โครงการรถไฟความเร็วสูง	 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่	 ในประเด็นระบบอาณัติสัญญาณ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรถไฟแนวเศรษฐกิจด้านใต้	 โครงการศึกษาและส�ารวจเส้นทาง

รถไฟแนวเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก	 (แม่สอด-มุกดาหาร)	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรเรื่องรถไฟความเร็วสูง

และการบ�ารุงรักษาหัวรถจักร	 รวมทั้งการส่งผู ้เชี่ยวชาญญี่ปุ ่นมาให้ค�าปรึกษาแก่ประเทศไทย

 ๓.๒ จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ East–West 

Economic Corridor (EWEC) ครั้งท่ี ๓	 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	EWEC	ครัง้ที	่๓	เมือ่วนัที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	กรงุเทพมหานคร	

โดยในส่วนของประเทศไทยได้ด�าเนนิการต่าง	ๆ 	ในการพฒันาพืน้ทีต่ามแนวเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก-

ตะวนัตก	เช่น	การบรูณะซ่อมแซมสะพานมติรภาพไทย-เมยีนมา	แห่งที	่๑	(แม่สอด-เมยีวด)ี	การปรบัปรงุ

ถนนเส้นทางเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี	 และการก่อสร้างถนนจากเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก	 ตลอดจน

การพัฒนาทางหลวงตาก-แม่สอด	และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา	แห่งที่	๒	นอกจากนี้

ประเทศไทยยังได้เสนอแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย

กับประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตเดียวและห่วงโซ่อุปทานในอาเซียน

๔. การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
	 รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมและผลักดัน 

ให้ผู ้ประกอบการไปลงทุนท�าเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดิบแร ่

จากอาเซียน	 และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับ 

การเปิดเสรีอาเซยีนด้านเหมอืงแร่ตลอดจนเสรมิสร้างความร่วมมอื 

ด้านแร่ระหว่างอาเซียน	นอกจากนี้	ยังได้ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ	 

เช่น	การอบรมสัมมนา	การศึกษาวิจัย	การจับคู่ธุรกิจ	(Business	 

Matching)	 และการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง 

ผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศไทยกับผู้แทนจากหน่วยงาน 

ในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานของสาธารณรฐั 

แห่งสหภาพเมียนมา	 และผู้แทนจากหน่วยงานในอุตสาหกรรม

การท�าแก้วและกระจกของราชอาณาจักรกัมพูชา
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๕. การพัฒนาแรงงานของภาคอตุสาหกรรมเพ่ือรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน

 ๕.๑ ด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงรองรับความต้องการ

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๕.๑.๑ พฒันาทกัษะภาษาให้แก่แรงงานไทย	โดยเน้นภาษาองักฤษเพือ่ให้แรงงานไทย

มีความสามารถในการส่ือสาร	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต	 ธุรกิจ	 และบริการ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับ

การเคลือ่นย้ายเสรแีละการลงทนุในประเทศ	ตลอดจนรองรบัการขยายความร่วมมอืของประเทศอาเซยีน

สู่อาเซียน+๓	 และอาเซียน+๖	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	๒๓,๙๘๐	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	๑๑๑.๖๔

จากเป้าหมาย	๒๑,๔๘๐	คน)

  ๕.๑.๒ อบรมทักษะฝีมือให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย	 เพื่อพัฒนาความรู้	 ทักษะ

การประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกต้อง	 สามารถน�าไปประกอบเป็นอาชีพได้	 และเพื่อผลิตผู้ประกอบ

อาหารไทยให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยม

ในต่างประเทศและการประกอบอาหารไทย	๔	ภาค	มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๗,๕๐๖	คน	(คิดเป็น

ร้อยละ	๑๑๐.๓๘	จากเป้าหมาย	๖,๘๐๐	คน)

  ๕.๑.๓ เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน	ภาคบรกิารและการท่องเทีย่ว	และ

อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยช้ัีนสูง	รวมถงึพฒันาฝีมอืแรงงานให้รองรบัการพฒันาในเขตเศรษฐกจิชายแดน	

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 การคมนาคมขนส่ง	 โดยการส่งเสริม 

ทักษะฝีมือของแรงงานไทยท้ังในกลุ ่มของแรงงานในระบบ	 

การจ้างงานของสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ	 

เพือ่เพิม่ความได้เปรยีบในการแข่งขนักบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

และนานาประเทศให ้สอดคล ้องกับความต ้องการแรงงาน 

ของสถานประกอบกิจการ	 เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศ	 และยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลน 

แรงงานฝีมือในกลุ ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย	 มีผู ้ เข ้ารับ 

การอบรม	 จ�านวน	 ๑๑๖,๙๙๘	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 ๑๒๔.๔๐	 

จากเป้าหมายทั้งปี	๙๔,๐๔๙	คน)

  ๕.๑.๔ ก�ากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

ตามมาตรฐานแรงงาน จ�านวน	๗๑๑	แห่ง	 (คิดเป็นร้อยละ	๑๐๑.๕๗	จากเป้าหมายทั้งปี	๗๐๐	คน)	

มแีรงงานโยกย้ายถ่ินฐานได้รบัความรูเ้ก่ียวกบัสิทธขิองตน	จ�านวน	๖,๓๙๒	คน	(คดิเป็นร้อยละ	๑๐๗.๔๓

จากเป้าหมายท้ังปี	 ๕,๙๕๐	 คน)	 มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการท�างานในภาคอุตสาหกรรม

จ�านวน	๔,๖๑๙	คน	(คิดเป็นร้อยละ	๑๐๗.๔๒	จากเป้าหมายทั้งปี	๔,๓๐๐	คน)	ทั้งนี้	 เพื่อให้นายจ้าง
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และลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	

ระเบียบ	วินัย	ข้อบังคับในการท�างาน	ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	การอยู่ร่วมกัน	การมีส่วนร่วม

ในสังคม	 และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย	 รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข	 และลูกจ้างมีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และมีความรับผิดชอบ

ในการท�างาน

  ๕.๑.๕ ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และแรงงาน

ต่างชาติ	ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายประกนัสังคมและกองทนุเงนิทดแทน	โดยได้ด�าเนินการ

จัดประชุมชี้แจงแก่นายจ้าง	 สถานประกอบกิจการ	 และแรงงานต่างชาติ	 ใน	 ๑๐	 จังหวัด	 ได้แก่	 

จังหวัดเชียงใหม่	 (สาขาฝาง)	 ตาก	 (สาขาแม่สอด)	 ปทุมธานี	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 นนทบุรี	

พระนครศรีอยุธยา	นครปฐม	ฉะเชิงเทรา	และบึงกาฬ	มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	๑,๓๕๙	คน

 ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC)	 รัฐบาลได้เร่งรัดให้มีการยกระดับฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

ให้มีมาตรฐานงานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ดังนี้

  ๕.๒.๑ จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ 

แห่งชาติ	 รัฐบาลได้ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ 

และยางล้อแห่งชาติ	 โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ	 ๕	 ปี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๒)	 วงเงินงบประมาณ	 รวม	 ๔,๕๓๖	 ล้านบาท	 

พ้ืนทีร่วมประมาณ	๑,๒๐๐	ไร่	ทีต่�าบลลาดกระทิง	อ�าเภอสนามชยัเขต	 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ทัง้นี	้คณะรฐัมนตรไีด้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว 

เมื่อวันท่ี	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 และได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ด�าเนนิการ	ระยะแรก	(ศนูย์ทดสอบและสนามทดสอบยางล้อ	UNR117)	 

จ�านวน	๖๐๒.๘๒๔	ล้านบาท	(ปี	๒๕๕๘	วงเงิน	๑๑๑.๒๓๖	ล้านบาท	 

ปี	๒๕๕๙	วงเงิน	๔๙๑.๕๘๘	ล้านบาท)	

  ๕.๒.๒ ปรับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน 

โดยมีเป้าหมาย	๓	สาขา	ดังน้ี	

สาขา ด�าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๒๒	มาตรฐาน ๘	มาตรฐาน

ยานยนต์และชิ้นส่วน ๑๖	มาตรฐาน ๓	มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ยาง ๒๒	มาตรฐาน ๒๔	มาตรฐาน
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  ๕.๒.๓ เตรยีมความพร้อมภาคอตุสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

	 	 	 (๑)	 พฒันาสถานประกอบการเป้าหมาย เพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่สถานประกอบการเป้าหมายโดยการจดัท�าแผนธรุกจิ	เพือ่ให้สถานประกอบการ

สามารถน�าไปปรบัใช้	โดยมรีปูแบบการท�าธรุกิจ	(Business	Model)	และสามารถแข่งขนัได้ใน	AEC	แล้ว	

จ�านวน	๖๐๐	กิจการ	ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินศักยภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

	 	 	 (๒)	 พัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมาย	 เพื่อให้พร้อมรับการเปิดเสรี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยด�าเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 (SMEs)	 ในด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพ

ในการขยายตลาด	ด�าเนินการเสร็จแล้ว	จ�านวน	๓,๕๘๘	คน

	 	 	 (๓)	 พฒันาบุคลากรภาคอตุสาหกรรม	เพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	

โดยด�าเนนิการฝึกอบรมให้แก่บคุลากรในสาขาชิน้ส่วนยานยนต์	เพือ่เพิม่ผลิตภาพการผลิตของอตุสาหกรรม

และสนบัสนนุช่องทางจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ไปยงัต่างประเทศ	ซึง่ขณะนีมี้บคุลากรในสาขาชิน้ส่วนยานยนต์

ได้รบัการพฒันาเสรจ็แล้ว	จ�านวน	๑๐๐	คน	และให้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึแก่วสิาหกิจในอตุสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ในด้านการปรับปรุงระบบควบคุมและประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรเสร็จแล้ว

จ�านวน	๒๕	กจิการ	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน	ISO	16949

๖. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 รัฐบาลได้เร่งด�าเนินการเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 และส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 ๖.๑ เดนิหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหลังปี ๒๕๕๘	ได้ด�าเนนิมาตรการตามพิมพ์เขียว	

AEC	(AEC	Blueprint)	โดยประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอันดับ	๑	อยู่ที่ร้อยละ	๙๔	รวมทั้งได้จัดท�า

คลังข้อมูลทางการค้าของไทยผ่านเว็บไซต์	“www.thailandntr.com”	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่

ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการทางการค้า

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ	 เครือข่ายเอกชน	 รวม	 ๙๐	 คร้ัง

มผีูเ้ข้าร่วมกว่า	๑๖,๐๐๐	คน	และจดัตัง้ศนูย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	(AEC	Information

Center)	 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า	 ๔๐,๕๐๐	 คน	 และมีผู้เข้าใช้บริการกว่า	 ๓๖,๐๐๐	 คน	 รวมทั้งจัดตั้ง

ศูนย์	AEC	จังหวัด	ขึ้นใน	๗๖	จังหวัด	มีผู้เข้าใช้บริการรวมกว่า	๘๓,๐๐๐	คน

 ๖.๒ พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

  ๖.๒.๑ พฒันาการอ�านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ภาคธรุกจิ	เช่น	ให้บรกิาร

รับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

ทางอิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Signature)	และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท�าธุรกิจ

(Ease	 of	 Doing	 Business)	 เช่น	 ผลักดันให้มีกฎหมายนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวเพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	เข้าสู่ระบบมากขึ้น	
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  ๖.๒.๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ

หลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

เพื่อเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	 รวมทั้งลดข้อจ�ากัด

การน�าทรัพย์สินไปใช้เป็นหลักประกันช�าระหนี้ให้แก่ภาคธุรกิจไทย	

  ๖.๒.๓ สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ	 โดยจัดอบรมให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร	 บ่มเพาะความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อเป็นพื้นฐาน

ส�าคัญในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	มีผู้เข้าร่วมกว่า	๒๒,๐๐๐	คน

  ๖.๒.๔ สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล	 โดยจัดท�าเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	รวม	๑๔	เกณฑ์	เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจ	โดยได้ด�าเนินการแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า	๔๐๐	คน

  ๖.๒.๕ สร้าง เชือ่มโยง และขยายเครอืข่ายทางธรุกจิ โดยเน้นสร้างพนัธมติรทางการค้า

และการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจ	 Biz	 Club	

ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาครวม	๓๘	แห่ง	มีสมาชิกรวมกว่า	๘,๐๐๐	คน

  ๖.๒.๖ พัฒนาและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ	 โดยได้ด�าเนินการ

เร่งรัดการลดระยะเวลาในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	และ

อนสุทิธบิตัร	โดยสามารถลดเวลาด�าเนนิการลงได้เฉลีย่ประมาณร้อยละ	๕๐	นอกจากนี	้ได้มกีารป้องปราม

การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยจดัท�าลายของกลางคดลีะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทีค่ดถีงึทีส่ดุแล้ว

กว่า	๑.๖	ล้านชิ้น	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและนักลงทุนว่าจะไม่มีสินค้า

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ

  ๖.๒.๗ ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านธรุกจิเครือ่งประดบัอญัมณี 

รวมกว่า	๑,๒๐๐	คน	โดยพฒันาในด้านการออกแบบการผลติและพฒันารปูแบบสนิค้า	ผ่านการฝึกอบรม

ในหลกัสตูรต่าง	ๆ 	ส่งเสรมิงานศลิปหัตกรรมและผลติภณัฑ์ชุมชน	เพือ่เป็นการส่งเสรมิอตัลกัษณ์อาเซยีน	

(Building	 an	 ASEAN	 Identity)	 โดยมอบรางวัลแก่นักสร้างสรรค์อาเซียน	๑๐	 ราย	 และจัดอบรม

ให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รวมกว่า	๓๐๐	ราย	

 ๖.๓ ส่งเสรมิการค้าและการลงทนุกบัประเทศเพือ่นบ้าน	โดยผลกัดนัมลูค่าการค้าชายแดน

และผ่านแดนของไทยในห้วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น	๑.๕	ล้านล้านบาท	(เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๕๗	ประมาณ

ร้อยละ	 ๓๑)	 โดยในระยะ	 ๗	 เดือนแรกของปี	 ๒๕๕๘	 มีมูลค่ารวมกว่า	 ๐.๗	 ล้านล้านบาท	 เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	๓.๕	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ได้แก่

  ๖.๓.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	ผ่านโครงการ

น�าร่อง	 “แม่สอดโมเดล”	 เป็นการลงพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ณ	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในรูปแบบการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐระดับรัฐมนตรี	 (Policy	

Forum)	 การหารือร่วมกันระหว่างภาคเอกชน	 (Business	 Forum)	 การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้

แก่ผูป้ระกอบการและการจดังานแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าคณุภาพดจีากทัง้สองประเทศ	และการเจรจา

จับคู่ธุรกิจ	 ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างมากจึงได้มีการด�าเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องไปยังพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	สระแก้ว	สงขลา	และตราด
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โครงการ การด�าเนินการ

(๑)	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองหาดใหญ่-สะเดา

อยู่ระหว่างเตรียมส่ง	Draft	Final	Report	

ของงานศึกษาความเหมาะสม

(๒)	โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-

บ้านประกอบ/ชายแดนไทย-มาเลเซีย

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  ๖.๓.๒ จัดสัมมนาให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบการเกี่ยวกับการค้าชายแดนและ 
การใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	รวม	๖	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมรวม	๑,๑๐๐	คน	นอกจากนี้	 
ยังได้จัดงานแสดงสินค้าและจัดสัมมนาเชิงธุรกิจ	 รวม	 ๒	 ครั้ง	 ณ	 จังหวัดเชียงรายและนครพนม	 
มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า	๑,๖๐๐	คน
  ๖.๓.๓ จดัคณะผูแ้ทนการค้าการลงทุนเยอืนประเทศเพือ่นบ้าน	จ�านวน	๔	ครัง้	ได้แก่	 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
และประเทศมาเลเซีย	 สามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจได้รวม	๒๒	บริษัท	 คาดว่ามีมูลค่าการค้าภายใน	๑	ปี	
ประมาณ	๕๐	ล้านบาท	
  ๖.๓.๔ ส่งเสรมิการค้าการลงทุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ในฐานะคณะอนกุรรมการ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์	 โดยก�าหนดแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์	 และสร้างการรับรู้
ที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง	ๆ	
  ๖.๓.๕ แต ่งตั้ งคณะกรรมการส ่งเสริมการค ้าชายแดนและการลงทุนกับ 
ประเทศเพือ่นบ้าน	 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ๒๘	 หน่วยงาน	 เพื่อท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
การค้าชายแดนและการลงทุนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	
  ๖.๓.๖ จัดตลาดนัดการค้าชายแดน	รวม	๒๒	ครั้ง	ใน	๑๔	จังหวัด	มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกว่า	๑,๗๓๐	ราย	มูลค่าจ�าหน่ายประมาณ	๗๕	ล้านบาท

๗. การเร่งพฒันาความเชือ่มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ภายใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
 รัฐบาลได้สานต่อการด�าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 ๗.๑ ด�าเนนิการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าผ่านแดน	ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่าง	ๆ 	
เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ	โดยมีความคืบหน้าในการด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 พิธีสาร	๒	 อยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดท�าร่างพิธีสาร
	 	 พิธีสาร	๗	 อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการลงนามพิธีสาร
	 	 พิธีสาร	๙	 สินค้าอันตรายอยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนด�าเนินการตามขั้นตอนภายในในการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

 ๗.๒ ด�าเนินงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) โดยมคีวามคบืหน้า
ของโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	
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 ๗.๓ จัดท�าร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารข้ามพรมแดน	ในการประชุมรฐัมนตรขีนส่งอาเซยีน	ครัง้ที	่๒๑	ระหว่างวนัที	่๕-๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	
ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเชีย	 ที่ประชุมรับทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้ข้อยุติ
การจดัท�าร่างกรอบความตกลงดงักล่าว	และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านการขนส่งของอาเซยีน
เร่งรัดหาข้อยุติการจัดท�าร่างกรอบความตกลงฯ	 ให้มีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน	
ครั้งที่	๒๒	ในปี	๒๕๕๙	ต่อไป

 ๗.๔ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว	 ๒	 โครงการ	 โดยอยู่ระหว่างการประกวดราคา	 ได้แก	่

เส้นทางแก่งคอย-ฉะเชิงเทราและเส้นทางชุมทางจิระ-ขอนแก่น	

โครงการ การด�าเนินการ

(๓)	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ	(ใหม่)	

จังหวัดตรัง

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างสรรหา

หน่วยงานเข้ามาบริหารท่าเรือชั่วคราว

(๔)	โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาแผนงานและ

การอนุญาตต่อสัมปทาน

(๕)	โครงการศึกษาส�ารวจและออกแบบ 

รายละเอยีดสะพานข้ามแม่น�า้โกลก	อ�าเภอตากใบ	

จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันกุโบร์	รัฐกลันตัน

อยู่ระหว่างส�ารวจและออกแบบรายละเอียด

(๖)	การเปิดบริการเดินเรือ	RoRo	Ferry

เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลเส้นทาง	เบลาวัน-

ปีนงั-ตรงั	(สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี/ประเทศมาเลเซยี/

ประเทศไทย)

ธนาคารเพือ่การพัฒนาเอเชยี	(Asian	Development	Bank	

หรือ	ADB)	ได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมเสรจ็แล้ว	

พบว่าการเดินเรือ	RoRo	Ferry	ไม่มีความเหมาะสม	 

โดยการเดินเรือ	lift-on	lift-off	มีความคุ้มทุนมากกว่า
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เส้นทาง
ระยะทาง 

(กิโลเมตร)

วงเงิน 

(ล้านบาท)
การด�าเนินการ

(๑)	พัทยา-มาบตาพุด ๓๒ ๒๐,๒๐๐
อยู่ในระหว่างการประกวดราคา

(๒)	บางปะอิน-นครราชสีมา ๑๙๖ ๘๔,๖๐๐

(๓)	บางใหญ่-กาญจนบุรี ๙๖ ๕๕,๖๒๐ อยู่ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ

แนวทางการให้เอกชนด�าเนินงานและบ�ารุง

รักษา	(O&M)

โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) การด�าเนินการ

(๑)	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง

(ท่าเทียบเรือ	A)	ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

๑,๘๔๖.๑๙ อยู่ในระหว่างการประกวดราคา

(๒)	โครงการพฒันาศนูย์การขนส่งตูส้นิค้า

ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	(ระยะที่	๑)

๒,๙๔๔.๙๓ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วันที	่๒๒	กนัยายน	

๒๕๕๘	อนุมัติในหลักการใหด้�าเนินโครงการ

ก่อสร้าง

 ๗.๕ ด�าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งครอบคลุมเส้นทาง	ดังนี้

 ๗.๖ พัฒนาโครงการทางน�้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	ได้แก่

 ๗.๗ พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓	 รัฐบาล 

ได้ส่งเสรมิการใช้ท่าอากาศยานในภมูภิาคให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ	โดยการพฒันา 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่	 ๓	 รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพ่ือประสานความร่วมมือในการขับเคล่ือนงาน/โครงการ	 จ�านวน	 ๓	 คณะ	 ซ่ึงอยู่ระหว่างประชุม 

เพือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิาร	(Action	Plan)	โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายถนนรอบนอกเพือ่เชือ่มต่อการเดนิทาง 

สูส่นามบนิ	๑๒	โครงการ	และพฒันาถนนภายในสนามบนิ	๑	โครงการ	รวมทัง้ก่อสร้างสถานรีถไฟ	๑	สถาน	ี 

ซึ่งจะต้องขอใช้พื้นที่กองทัพเรือประมาณ	๔๐	 ไร่	 แต่ในระยะแรกจะปรับปรุงสถานีบ้านพลูตาหลวง	 

และจัดรถโดยสารรับ-ส่ง	(Shuttle	Bus)	เชื่อมต่อไปยังสนามบิน
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๘. การต่อเชือ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิตกิส์จากฐานการผลติ
ในชมุชนสูแ่หล่งแปรรปูเพ่ือเพิม่มูลค่าท้ังภายในประเทศและเชือ่มโยงกับอาเซียน
	 รัฐบาลได้ด�าเนนินโยบายเพ่ือยกระดับศกัยภาพของผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ	

เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง	ๆ	ภายในประเทศ	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

 ๘.๑ สานต่อโครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวงเชือ่มโยงระหว่างประเทศ	รฐับาลได้ด�าเนนิการ

สานต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	ดังนี้

 ๘.๒ สานต่อโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให้มีแหล่งเงินทุน

ในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยเมื่อส้ินเดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 ได้จัดสรรวงเงินให้แก่

ผู้ประกอบการพาณิชยนาวี	 จ�านวน	 ๑๓,๔๐๖	 ล้านบาท	 และมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ	 จ�านวน	

๑๑,๙๙๖	 ล้านบาท	 โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและลงนามในสัญญาช่วงเดือนกันยายน	 ๒๕๕๗-

กันยายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๕๗๕	ล้านบาท

 ๘.๓ สานต่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบคมนาคม  

  ๘.๓.๑ ด�าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อก่อสร้างทางรถไฟ

สายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	โดยมีผลการด�าเนนิงาน

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	มีความก้าวหน้าร้อยละ	๑๐๐	จากแผนงานร้อยละ	๑๐๐	 (เบิกจ่ายได้

ร้อยละ	๗๕.๕๒	ของวงเงนิโครงการทัง้หมด	และร้อยละ	๑๐๐.๐๔	ของวงเงนิงบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๘)

หมายเลข

ทางหลวง
เส้นทาง

ระยะทาง 

(กิโลเมตร)

วงเงิน

ก่อสร้าง 

(ล้านบาท)

ระยะเวลา

ด�าเนินการ
การด�าเนินการ

๒๑๒ อ�าเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ	

ตอน	๑	จังหวัดหนองคาย	

๓๐ ๑,๒๐๐ ปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ส่วนที่	๑	ได้ผลงานร้อยละ	๐.๕๘	

ส่วนที่	๒	ได้ผลงานร้อยละ	๐.๘๐

๑๒ ตาก-แม่สอด	ตอน	๓	 

จังหวัดตาก

๒๕.๕ ๑,๔๐๐ ปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ส่วนที่	๑	ได้ผลงานร้อยละ	๐.๒๔	

ส่วนที่	๒	ได้ผลงานร้อยละ	๐.๓๐

๑๒ กาฬสินธุ์-อ�าเภอสมเด็จ	 

ตอน	๒	จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑ ๔๗๐ ปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	

ได้ผลงานร้อยละ	๑.๒๒

๓ ตราด-หาดเล็ก	ตอน	๒	

จังหวัดตราด

๓๕ ๑,๔๐๐ ปี	๒๕๕๘–๒๕๖๐ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว	และ

อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
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  ๘.๓.๒  ด�าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เพือ่ปรบัปรงุสนามบนิปากเซ ระยะที่ ๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	 

เบิกจ่ายส้ินสุดแล้ว	 และสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคิดเป็นร้อยละ	 

๙๙.๙๘	ของวงเงนิโครงการทัง้หมด	ยอดเบกิจ่ายคดิเป็น	ร้อยละ	๙๙.๙๓	 

ของวงเงนิงบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่ขณะนีก้ารก่อสร้าง	การส่งมอบ 

และการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการด�าเนินการแล้วเสร็จ	

  ๘.๓.๓ ด�าเนนิโครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิเพือ่ปรบัปรงุและก่อสร้างถนน

ช่วงบ้านฮวก จังหวัดพะเยา-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โดยมีผลการด�าเนินงาน	ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๘

ความก้าวหน้าร้อยละ	๔๑.๕๗	จากแผนงานร้อยละ	๕๐	เบิกจ่ายได้ร้อยละ	๔๓.๓๒	ของวงเงินโครงการ

ทั้งหมด	และร้อยละ	๑๐๒.๒๔	ของวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

๙. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลัก
ของประเทศเพือ่รองรบัการเชือ่มโยงกระบวนการผลติและการลงทุนข้ามแดน

 ๙.๑ พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ รฐับาลได้ด�าเนนิการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	โดยได้มกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 เป็นกลไกขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 

เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบาย 

ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยใช้ประโยชน์จาก 

ความเชื่อมโยงด ้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 

และข ้อตกลงการค ้าเสรีภายใต ้กรอบอาเซียน	 และได ้ 

มีการแต ่งตั้ งคณะอนุกรรมการภายใต ้คณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านต่าง	 ๆ	 รวม	 ๖	 คณะ	 ได้แก่	 

(๑)	 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์	 ก�าหนดพื้นที่	 

และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	(๒)	คณะอนุกรรมการ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	 สาธารณสุขและความม่ันคง	 

(๓)	 คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร	 

(๔)	 คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ	 

(๕)	 คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ	์ 

และ	(๖)	คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ระดับพื้นที่	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	
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  ๙.๑.๑ ความก้าวหน้าตามผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

	 	 	 (๑) ด้านสทิธปิระโยชน์ ก�าหนดพืน้ที ่และศนูย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทนุ

	 	 	 	 (๑.๑) ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	เพือ่จดัต้ังและด�าเนนิการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ประกอบด้วย	 ระยะแรก	 ได้แก่	 จังหวัดตาก	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	 สงขลา	

และตราด	ระยะที่สอง ได้แก่	จังหวัดหนองคาย	นราธิวาส	เชียงราย	นครพนม	และกาญจนบุรี

	 	 	 	 (๑.๒) ด�าเนินมาตรการส ่งเสริมการลงทุน 	 โดยได ้มีประกาศ

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	ที	่๔/๒๕๕๗	เรือ่ง	นโยบายส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ	

ลงวันที่ 	 ๑๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 ทั้งกรณีเป ็นกิจการทั่วไปและกรณีเป ็น	 “กิจการเป ้าหมาย

ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�าหนดและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”	

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมินโยบายส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เมื่อวันที่	 ๑๐	

สิงหาคม	๒๕๕๘	และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	๑-๕/๒๕๕๘	เรื่อง	นโยบายส่งเสริม

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด	 ตาก	 มุกดาหาร	 สงขลา	 และสระแก้ว	 มีผลตั้งแต่

วันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๘

	 	 	 	 (๑.๓) ด�าเนินมาตรการทางศุลกากร	 โดยออกประกาศกรมศุลกากร

ที	่๑๕๔/๒๕๕๘	เรือ่ง	การก�าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตั	ิผู้ขอจดัตัง้คลังสินค้าทณัฑ์บนและเขตปลอดอากร 

ในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ	เพือ่ลดจ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของผู้ขอจดัตัง้คลังสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป	 

จากเดิม	๑๐	ล้านบาท	เหลือ	๕	ล้านบาท	หรือตามที่อธิบดีเห็นควรและมอบอ�านาจให้ศุลกากรในพื้นที่

อนุมัติ/อนุญาต

    (๑.๔) จัดต้ังศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านการลงทนุ (One Stop Service: 

OSS) อ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะของการให้ข้อมูล

เช่น	 ข้อมูลด้านการค้า	 แรงงาน	 สาธารณสุข	 และความมั่นคง	 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ	 นอกจากนี้	 จะด�าเนินการ

เชือ่มโยงกบัศนูย์ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ	(One	Start	One	Stop	Investment	Center:	OSOS)	

ส่วนกลางเพื่อผลักดันนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	Zones:	SEZs)

	 	 	 (๒) ด้านการจัดหาทีด่นิและบรหิารจดัการ รฐับาลได้จดัหาทีด่นิเพือ่ใช้ประโยชน์

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ๕	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดตาก	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	 สงขลา	 และตราด	

ซึง่เป็นท่ีราชพัสดตุามประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เม่ือวนัท่ี	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และพืน้ทีใ่นจงัหวดัสงขลา	 

อีกประมาณ	 ๑,๐๐๐	 ไร่	 ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน	 อยู ่ระหว่างส�านักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิอายดัทรพัย์	ไม่ต้องเพกิถอนสภาพและอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัหาพืน้ทีข่องรฐัเพือ่ใช้ประโยชน์ 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ระยะที่	๒
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	 	 	 (๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

	 	 	 	 (๓.๑) ด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก-แม่สอด 

ตอน ๓ และ ๔	 โดยตอน	 ๓	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐

ส่วนตอน	๔	วงเงนิ	๑,๕๐๐	ล้านบาท	อยู่ระหว่างน�าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอนมุตัใิห้ด�าเนินโครงการ	

คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม	๒๕๕๙

		 	 	 (๓.๒) ด�าเนินโครงการสะพานข้ามแม่น�้าเมย

แห่งท่ี ๒ พร้อมโครงข่าย วงเงนิรวม	๓,๙๐๐	ล้านบาท	มพีธิวีางศลิาฤกษ์ 

เมือ่วนัที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๕๘	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง	

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน	๒๕๖๐

		 	 	 (๓.๓) พัฒนาด ่ านศุลกากรอรัญประเทศ  

ซึ่งอยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด่านศุลกากร

อรัญประเทศและแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก	 

ด่านศลุกากรอรญัประเทศ	เพือ่พัฒนาลานตรวจสนิค้าด้วยระบบ	X-ray	 

วงเงิน	๑๑๕	ล้านบาท

	 	 	 (๔) ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านแรงงาน สาธารณสขุ และความม่ันคง รฐับาล

ได้ด�าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยมีการประชุมหารือเรื่องการแก้ไขความตกลงว่าด้วย

การข้ามแดนระหว่างรัฐกับประเทศต้นทาง	 ๓	 ประเทศ	 ได้แก่	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทยได้โดยใช้บัตรผ่านแดนเป็นเอกสารประกอบการอนุญาตท�างาน	มีผลความก้าวหน้า

ของการด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 	 (๔.๑) ไทย-กัมพูชา	 ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน

ไทย-กัมพูชา	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยความตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนาม

	 	 	 	 (๔.๒) ไทย-เมียนมา ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมอืทวภิาคีไทย-เมยีนมา	ครัง้ที	่๘	เมือ่วนัท่ี	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา

ยินดีท่ีจะลงนามความตกลงดังกล่าว	 ขณะนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอยู่ระหว่างเสนออัยการ

สูงสุดพิจารณา

	 	 	 	 (๔.๓) ไทย-ลาว ได้เจรจาสาระของความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-ลาว

ซ่ึงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวอยูร่ะหว่างพจิารณาร่างความตกลงดงักล่าว

  ๙.๑.๒ ด�าเนินโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยส�ารวจและศึกษาความเหมาะสมการด�าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	๕	พื้นที่ในเบื้องต้น	(ระยะแรก	๕	จังหวัด)	ได้แก่	จังหวัดตาก	สระแก้ว	ตราด	มุกดาหาร	

และสงขลา	ทัง้นี	้ได้รวบรวมข้อมลูนโยบาย	แผนยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง	สภาพข้อเทจ็จรงิ	ศกัยภาพ	โอกาส	

และข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ของแต่ละจังหวัดในเบื้องต้น	รวมทั้งการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม	ผังการใช้ที่ดิน	

การประมาณการลงทุนและการพัฒนาเบื้องต้น	 พร้อมทั้งการก�าหนดมาตรการสนับสนุนจูงใจ
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ให้เกิดการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมายในนคิมอตุสาหกรรม	 โดยได้น�าเสนอผลการศกึษาความเหมาะสม

เบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	๕	พื้นที่	ต่อคณะกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม	 ครั้งที่	 ๘/๒๕๕๘	 เม่ือ	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘

และเม่ือวันที่	 ๙	 กันยายน	๒๕๕๘	 ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้น�าเสนอผลการศึกษา

ดังกล่าวต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ๙.๒ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single 

Window: NSW) คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๖	ธนัวาคม	๒๕๔๘	ให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลกั

ในการจัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ณ	จุดเดียว	(National	Single	Window:	NSW)	

และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า-ส่งออก	 ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้จัดตั้งระบบ

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 ณ	 จุดเดียว	 ได้ตามเป้าหมาย	 โดยกรมศุลกากรจัดท�าบันทึก

ความเข้าใจกับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ	 ASEAN	 Protocol	 to	 Establish	 and

Implement	 the	 ASEAN	 Single	Window	พร้อมท้ังได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	

โดยมีความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ	NSW	ของประเทศ	ดังนี้

	 	 ๙.๒.๑	 หน่วยงานท่ีเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ณ	 จุดเดียวอย่างเป็นทางการแล้วจ�านวน	 ๓๑	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 (๑)	 กรมศุลกากร	 (๒)	 กรมการค้า

ต่างประเทศ	(๓)	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(๔)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(๕)	กรมปศุสัตว์

(๖)	 กรมสรรพสามิต	 (๗)	 ส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริมการลงทุน	 (๘)	 กรมประมง

(๙)	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(๑๐)	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(๑๑)	 กรมศิลปากร	 (๑๒)	 กรมธุรกิจพลังงาน	 (๑๓)	 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

(๑๔)	กรมการอตุสาหกรรมทหาร	(๑๕)	ส�านกังานกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยาง	(๑๖)	กรมการขนส่งทางบก	

(๑๗)	กรมป่าไม้	(๑๘)	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(๑๙)	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(๒๐)	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	(๒๑)	สถาบนัไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์	(๒๒)	กรมการค้าภายใน	(๒๓)	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(๒๔)	กรมทรัพยากรธรณี	

(๒๕)	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	(๑๖)	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

(๒๗)	 กรมการปกครอง	 (๒๘)	 กรมวิชาการเกษตร	 (๒๙)	 กรมเจ้าท่า	 (๓๐)	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

และการเหมืองแร่	และ	(๓๑)	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	

	 	 ๙.๒.๒	 หน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ณ	 จุดเดียว	 จ�านวน	๔	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมการบินพลเรือน	 กรมควบคุมโรค	

บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ๙.๒.๓	 หน่วยงานทีอ่ยูร่ะหว่างพฒันาระบบการเช่ือมโยงข้อมลูผ่านระบบการเช่ือมโยง

ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	ณ	จดุเดยีว	จ�านวน	๑	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม



นโยบายข้อ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์

จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

“รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด 

และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย...”
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

นโยบายข้อ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย	 การพัฒนาต่อยอด	 และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่ 

การผลิตและบริการที่ทันสมัย	ดังนี้

	 ๘.๑	 สนบัสนนุการเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศเพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมาย

ให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๑	ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน	๓๐	:	๗๐	ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิทัง้นี	้เพือ่ให้ประเทศมคีวามสามารถในการแข่งขนัและมคีวามก้าวหน้า

ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน	 และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลย	ีวจัิย	และนวตักรรมให้มเีอกภาพและประสทิธภิาพ	โดยให้มคีวามเช่ือมโยงกบัภาคเอกชน

	 ๘.๒	 เร่งเสรมิสร้างสงัคมนวตักรรม	โดยส่งเสริมระบบการเรยีนการสอนทีเ่ช่ือมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรมศาสตร์	และคณิตศาสตร์	การผลิตก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน	

การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�างาน	 การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ 

ไปท�างานในภาคเอกชน	และการให้อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมช่ีองทางได้เทคโนโลยี

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

	 ๘.๓	 ปฏริปูระบบการให้สิง่จงูใจ	ระเบยีบ	และกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการน�างานวจิยั

และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์	 รวมท้ังส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา 

ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด	เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น	ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา

ไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์	 โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั	 หน่วยงานวจิยัของรฐั 

และภาคเอกชน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๘.๔	 ส่งเสรมิให้โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของประเทศ	 เช่น	 ด้านพลังงานสะอาด	ระบบราง 

ยานยนต์ไฟฟ้า	การจดัการน�า้และขยะ	ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวจิยัและพฒันา	และนวตักรรม

ของไทยตามความเหมาะสม	ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	

วัสดุ	 และสินค้าอื่น	 ๆ	 ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง	 โดยจัดให้มี 

นโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�านวย	 เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

ในกรณีที่จ�าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไข 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย	

	 ๘.๕	 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

ด้านการวิจัยและพัฒนา	 และด้านนวัตกรรม	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส�าคัญ 

ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม	 ทันสมัย	 และกระจาย 

ในพื้นท่ีต่าง	ๆ 	 เช่น	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การตั้งศูนย์วิเคราะห์	 ห้องปฏิบัติการ	

สถาบัน	และศูนย์วิจัย	เป็นต้น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑. การสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

 ๑.๑ ส่งเสรมิการลงทุนด้านวิจยัและพฒันา	ได้เปิดตวัศนูย์ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็ 

ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย	หรือศูนย์	Company	R	&	D	Centers:	CRDC 

ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	เพือ่ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนลงทนุวจิยัและพฒันา

ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งม่ันผลักดันให้ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา	

คิดเป็นร้อยละ	๑	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	ในปี	๒๕๕๙ 

และร้อยละ	 ๒	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ในปี	 ๒๕๖๔	 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของเอกชน 

ต่อรัฐบาล	คือ	๗๐	:	๓๐	เปิดให้บริการแบบ	One	Stop	Solution	แก่ธุรกิจทุกขนาด	เป็นศูนย์กลาง 

ประสานงานและอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ให้แก่ภาคเอกชน	 เช่น	 สนับสนุนพื้นท่ีในการท�าวิจัย 

และพัฒนา	การพฒันาเทคโนโลย	ีการออกแบบ	และการเชือ่มโยงกบัเครือข่ายสถาบนัการศึกษาและหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 แสวงหาและถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม	 มาช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่	 ๆ 

อ�านวยความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่าง	ๆ	ของหน่วยงานภาครัฐ

	 	 ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยขนาดเล็กหลายรายน�าร่องร่วมมือกับภาครัฐ 

ผ่านกลไกสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

ในประเทศไทย	ซึง่ครอบคลมุธรุกจิหลายด้าน	เช่น	ชิน้ส่วนยานยนต์	ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ	อากาศยานไร้คนขับ	

หรืออตุสาหกรรมการผลติเตาอบหรอืตูแ้ช่แข็ง	ในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะได้มกีารขยายโครงการโดยกระจาย

ออกไปตามพืน้ทีม่หาวทิยาลยัหลายแห่งทีม่คีวามพร้อมและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะร่วมงานกบัภาคเอกชน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป

 ๑.๒ สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย	ได้ให้การสนบัสนนุวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 (Small	 and	Medium	 Enterprises:	 SMEs)	 โดยน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

(Innovation	and	Technology	Assistance	Program:	iTAP)	จ�านวน	๑,๐๓๒	โครงการ	(โครงการ

ต่อเนื่อง	๖๔๕	โครงการ	และโครงการใหม่	๓๘๗	โครงการ)	และด�าเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๕	โครงการ	

ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นมูลค่า	 ๑,๗๙๐	 ล้านบาท	 มีตัวอย่างผลงาน 

เช่น	โครงการพัฒนาเครือ่งรดีแผ่นเงนิให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้	โครงการพัฒนาการผลติวุน้เส้นด้วยเครือ่งอดัรดี 

แบบสกรูคู่ต้นแบบในระดับ	 Lab	 Scale	 โครงการออกแบบสร้างและทดสอบเคร่ืองผลิตก๋วยเตี๋ยว 

เส้นตรงจากแผ่นแป้งหลังบ่มแบบม้วน	 โครงการพัฒนาระบบป้อนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง 

โครงการวิเคราะห์และทดสอบการตกกระทบเพื่อพัฒนาต้นแบบเสื้อถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(Liquefied	Petroleum	Gas:	LPG)

เครื่องผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เสื้อถังบรรจุแก๊ส LPG
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เหน็ชอบมาตรการสร้างความเข้มแขง็
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ในวงเงินจ�านวน	 
๕,๘๓๖.๑	ล้านบาท	เพื่อใช้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	
ในระยะเวลา	๖	ปี	(ปี	๒๕๕๙-๒๕๖๔)	ซึง่จะผลักดนัให้	SMEs	มกีารลงทนุในการท�าวจิยัและพฒันามากขึน้	
โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐต่อเอกชนเป็น	 ๓๐	 :	 ๗๐	 รวมท้ังเชื่อมโยง	 SMEs	 ให้เข้าถึง 
องค์ความรู้และทรัพยากรที่จ�าเป็นในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี	 โดยเป็นการขยาย 
การท�างานของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยเดิม

 ๑.๓ ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ 
(One Tambon One Product: OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค 
ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	 OTOP	 และผู้ประกอบการ
รายย่อยในพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่	 โดยได้จัดท�าแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ
ของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ให้บริการค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ	รวมทั้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการผ่านระบบการสนบัสนนุการพฒันาขดีความสามารถ
ของผูป้ระกอบการ	Science	Technology	and	Innovation	Matching	Program:	STIM	ซึง่ช่วยส่งเสรมิ 
การน�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้ในการวจิยัและพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์	 กระบวนการผลิต	 และยกระดับมาตรฐานผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง 
ทีป่รึกษาเทคโนโลย	ี เชือ่มโยงการบรกิารด้านการตลาดและการเงนิผ่านเครอืข่ายในการท�างานอย่างเป็นระบบ 
โดยมีผู้ประกอบการที่เสนอความต้องการขอรับบริการน�าวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการภายในของสถานประกอบการ	 รวม	๓๓๐	ราย	 เกิดการพัฒนา
ขดีความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัของวสิาหกจิชมุชนและผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดเลก็	จ�านวน	๑๐๐	ราย	เกดินวตักรรมผลติภณัฑ์ชุมชนทีส่�าคัญ	ได้แก่	ผลติภัณฑ์ขนมจนีอบแห้ง 
แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง	 น�้าส้มสายชูหมัก	 น�้าพริกแห้ง	 สับปะรด	 กะปิเห็ด	 และพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับพื้นที่	 รวมทั้งมีตัวอย่างผลงานการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	คือ	
	 	 ๑.๓.๑	 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นของผู้ประกอบการข้าวแต๋นอ�าพัน	
ต�าบลบ้านเป้า	เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
	 	 ๑.๓.๒	 ปรับปรุงสายพันธุ์สับปะรดของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด	 ต�าบลบ้านเสด็จ	
เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลสับปะรด
	 	 ๑.๓.๓	 จัดท�าระบบการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	 (Zoning)	 ในต�าบลบ้านเสด็จ	 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าปาง	 เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม	 รวมทั้งการพยากรณ์สภาวะแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการปลูกสับปะรดในพื้นที่	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นอกจากนี้	 ได้ด�าเนินการพัฒนาสินค้า	OTOP	ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน	

จ�านวน	๔๗๐	ผลิตภณัฑ์	โดยมผีูป้ระกอบการได้รบัประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	จ�านวน	๕,๕๗๑	ราย 

ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า	OTOP	ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025	จ�านวน	๑๐๑	ห้อง

 ๑.๔ สนบัสนนุการวจิยัและพฒันา	รฐับาลได้ให้ความส�าคัญแก่การสนบัสนนุการวจิยัและพัฒนา	 

โดยมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และน�าไปต่อยอดที่โดดเด่น	ได้แก่

  ๑.๔.๑ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกล่ินหอมยาวนาน”	 ได้พัฒนาระบบ 

กักเก็บน�้าหอมที่สามารถปลดปล่อยกลิ่นได้ยาวนานมากกว่า	 ๑	 ปี	 ผลิตจากโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มี 

ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

ได้หลากหลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมตามความต้องการของผู้ใช้	และคงความหอมได้ยาวนาน

มากกว่า	๑	ปี	เช่น	ทีน่อน	หมอนยางพารา	ถุงมอืแม่บ้าน	แผ่นยางพืน้รองเท้าและผลติภณัฑ์จากยางพารา

อีกหลายชนิด	ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน	The	10th	Taipei	International	 

Invention	 Show	&	Technomart	 (INST2014)	 เมื่อวันที่	 ๑๘-๒๑	กันยายน	๒๕๕๗	ณ	กรุงไทเป 

ประเทศไต้หวนั	และได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	โดยได้ขยายผลองค์ความรูด้้านเทคโนโลยกีกัเกบ็กลิน่หอม

ส�าหรับผลติภณัฑ์จากยางพาราไปสูก่ารผลติจริงในระดบัอุตสาหกรรมในผลติภณัฑ์ท่ีนอน	หมอนยางพารา	

ยางรองพ้ืนรองเท้า	และผลติภัณฑ์ถงุมอืยางชนดิต่าง	ๆ 	รวมทัง้เจรจาเพือ่การอนญุาตใช้สทิธแิละถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่บริษัท	 ๔	 ราย	 ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย	 โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ 

ไม่ต�่ากว่าปีละ	๑,๐๐๐	ล้านบาท	และเป็นอีกแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต�่าได้	

  ๑.๔.๒ ผลงาน “นวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาส�าหรับการตรวจวัด 

โลหะหนัก”	 ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดโลหะหนักในรูปแบบเซ็นเซอร์กระดาษที่สามารถตรวจวัด 

โลหะหนกั	๖	ชนดิได้ในเวลาเดยีวกัน	ได้แก่	นกิเกิล	(Ni)	เหล็ก	(Fe)	ทองแดง	(Cu)	ตะกัว่	(Pb)	แคดเมยีม	(Cd) 

โครเมียม	(Cr)	เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก	พกพาสะดวก	ใช้งานง่าย	และประหยัด	เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน�้าในเขตอุตสาหกรรม	 ซ่ึงได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวด 

และจดัแสดงในงาน	The	10th	Taipei	International	Invention	Show	&	Technomart	(INST	2014)	

และได้รับรางวัลเหรียญเงิน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๔.๓ เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องปลูกพืชทดแทนนาปรัง 
สามารถหยอดเมล็ดส�าหรับถั่วเหลือง	 ถั่วเขียว	 ข้าวโพด เครื่องปลิดฝักข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง	 และเครื่องปลูกสับปะรด 
แบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก นอกจากน้ี ยังมีเครื่องไถระเบิดดินดาน 
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง	 มีศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส�าปะหลัง	
จ�านวน	๑๐	ศูนย์	ในพื้นที่การปลูกมันส�าปะหลังหลัก	๑๐	จังหวัด	สามารถให้บริการ
ไถระเบิดดินดาน	 และการเตรียมดินที่ดีแก่เกษตรกรได้	 จ�านวน	 ๑๙,๕๐๐	 ไร ่
ซ่ึงได้ขยายผลต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตร	 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก ่
ภาคเอกชนที่สนใจน�าไปผลิตและจ�าหน่ายต่อ	 เช่น	 ไถระเบิดดินดานส�าหรับ 
รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง	เครื่องปลูกพืชทดแทนนาปรัง	
  ๑.๔.๔ เทคโนโลยีการเกษตร	เช่น ชุดตรวจสอบกล้วยไม้ GLIFT KIT 
ส�าหรับตรวจสอบไวรัสของกล้วยไม้	อ่านผลได้ภายใน	๕	นาที	ช่วยตรวจพันธุ์กล้วยไม้
ก่อนขยายพันธุ ์	 ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม	 NEMA	 EXTRACTION	 KIT 
ใช้ส่องตรวจค้นหาไส้เดอืนฝอยทีแ่ยกจากรากได้ทนัท	ีเกษตรกรพกพาไปใช้ในแปลงปลูกพชื 
ที่ประสบปัญหาการปนเปื ้อนไส้เดือนฝอยในระบบราก	 เครื่องให้ความร้อน 
แบบไดอิเล็กตริกส�าหรับฆ่ามอดข้าวและเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการ 
ในการก�าจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุ	 ช่วยให้
ข้าวสารปราศจากแมลงและสารเคมีปนเปื้อน	 มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย	
สามารถเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา	เพิ่มมูลค่าข้าว	ลดอุปสรรคทางการค้า	สามารถ
ขยายตลาดได้มากขึ้น	 โดยได้มีการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี 
เพื่อการผลิตและจ�าหน่ายแล้ว	 ๑	 ราย	 และอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทที่สนใจ 
รับการถ่ายทอดสิทธิในผลงานวิจัย

  ๑.๔.๕ การปรับปรุงพันธุ ์พืชเพื่อให ้ได ้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตาม 
ความต้องการของเกษตรกร	 ด�าเนินการในพันธุ์พืชไร่เศรษฐกิจ	 จ�านวน	 ๔	 พันธุ์	 ได้แก่	 ข้าวฟ่าง 
พันธุ์สุพรรณบุรี	 ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท	 อ้อยพันธุ์อู่ทอง	 ๑๔	 และอ้อยพันธุ์อู่ทอง	 ๑๕ 
พันธุ์พืชสวน	 จ�านวน	 ๕	 พันธุ์	 ได้แก่	 หน้าวัวพันธุ์ล�าปาง	 ๑-ล�าปาง	 ๕	 เป็นหน้าวัวตัดดอกรูปหัวใจ 
มีความหลากหลายของสีจานรองดอก	อายุปักแจกันอยู่ระหว่าง	๑๒.๖-๑๔.๖	วัน	
  ๑.๔.๖ โครงการการวจิยัคณุค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิช์วีภาพจากหนอนไหม
และดักแด้ไหมส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า	สารสกัดดักแด้ไหมมีฤทธิ์ต้าน 
การก่อการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย	แนวโน้มน�ามาใช้บริโภคเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งตับ	และ 
สารสกดัดกัแด้ไหม	มฤีทธิช่์วยในการขยายตวัของหลอดเลอืด	แนวโน้มน�ามาใช้บรโิภคเพือ่เพิม่สมรรถภาพ
ทางเพศ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบ�ารุงสายตาจากผลหม่อน	พบว่า	การบริโภคผลหม่อนอบแห้ง
ประมาณวันละ	๕๐	มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว	๑	กิโลกรัม	จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกได้	
ดังนั้น	ผลหม่อนจึงมีศักยภาพสูงสามารถน�ามาพัฒนาเป็นอาหารบ�ารุงสุขภาพและสายตาได้	นวัตกรรม
แผ่นใยไหม	 เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ในการเล้ียงไหมให้แก่เกษตรกรโดยการผลิตแผ่นใยไหม	มผู้ีประกอบการ 
มารบัซือ้เพือ่น�าไปท�าเป็นผลติภณัฑ์เวชส�าอาง	เช่น	แผ่นมาส์กใยไหมบ�ารงุผวิหน้า	แผ่นขดัหน้า	สบูใ่ยไหม	
และครมีบ�ารงุผวิ	นอกจากนี	้แผ่นใยไหมยงัน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อกีด้วย	ซึง่กลุม่เกษตรกร
ที่หมู่บ้านป่าเลา	 อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง	 จังหวัดเชียงราย	 ได้มีการผลิตแผ่นใยไหมเพื่อการค้า	 สร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรมากขึ้น	

เครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้าย

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก

ส�าหรับฆ่ามอดข้าว
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๔.๗ เทคโนโลยีการให้น�้าแบบเปียกสลับแห้งที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ในระบบ

การปลูกข้าวในนาเกษตรกร	 ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้า 

ในนาข้าว	 ลดต้นทุนการผลิตทั้งในด้านค่าใช้จ่ายการสูบน�้า	 การป้องกันก�าจัดศัตรูข้าวและสามารถ 

เพ่ิมผลผลติข้าว	ลดปัญหาการขาดแคลนน�า้ในฤดนูาปรงั	 รวมทัง้ลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ของประเทศในระยะยาว	โดยได้น�าไปใช้ใน	๒๒	จังหวัด	เช่น	จังหวัดตาก	ก�าแพงเพชร	อุตรดิตถ์	สุโขทัย	

พิจิตร	พิษณุโลก	นครสวรรค์	ชัยนาท	สิงห์บุรี	ลพบุรี	สระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	และปทุมธานี	

  ๑.๔.๘ การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อน�าไปสร้างพื้น

ลู-่ลานกรีฑา และลานอเนกประสงค์	ได้จดัตัง้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

สร้างพื้นลู ่ -ลานกรีฑา	 สนามกีฬา	 และลานอเนกประสงค์โดยใช  ้

ยางธรรมชาติ	 และจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมรวมทั้งสิ้น	๑๗๘	คน 

จาก	 ๖๒	 บริษัท	 รวมท้ังด�าเนินโครงการสร้างพื้นลานอเนกประสงค	์ 

ส�าหรบัเป็นพืน้ทีส่าธติในกรงุเทพมหานคร	คอื	โรงเรยีนบางยีข่นัวทิยาคม 

เขตบางพลัด	ขนาดประมาณ	๙๘๙	ตารางเมตร

  ๑.๔.๙ การสกดัสารชวีเคมมีลูค่าสงูจากของเหลอืท้ิง

จากกระบวนการผลิตยางแผ่น	 มาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เพิม่ขึน้	โดยน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติเวชส�าอางหรอืยารักษาโรค	และเป็นทีต้่องการ 

ของตลาด	ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วใน	๕	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศไทย	สาธารณรัฐสิงคโปร์	 

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และประเทศมาเลเซีย	 เกิดผลิตภัณฑ ์

จากโครงการหลาย	ๆ	ผลิตภัณฑ์	 เช่น	ครีมหน้าขาว	 เซรั่มบ�ารุงผิว	มีการพัฒนาปรับปรุงสูตร 

และจัดจ�าหน่ายโดยภาคเอกชนแล้ว	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาน�าสารสกัดชีวเคมี 

ที่ได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลติภณัฑ์ชนดิใหม่	เช่น	เซรั่มบ�ารุงผม	อาหารเสริมต้านมะเร็ง	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๔.๑๐ เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งส�าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ โครงการนี้ 

จะท�าให้ได้เครือ่งมอืตรวจหาเปอร์เซน็ต์เนือ้ยางแห้งขนาดพกพาทีใ่ช้ง่าย	แม่นย�า	ทราบผลในเวลารวดเรว็

ไม่เกิน	 ๑๐	 วินาที	 โดยแสดงผลเป็นตัวเลขชัดเจน	 ช่วยประหยัดเวลา	 และค่าใช้จ่ายในขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์หาปริมาณเนื้อยางแห้ง	และสร้างความเป็นธรรมในระบบการซื้อขายน�้ายางพารา	

  ๑.๔.๑๑ เครื่องต้นแบบอักษรเบรลล์ ๒๐ เซลล์ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคมในกลุ่มผู ้พิการทางสายตา	 โดยสนับสนุน 

การเรยีนรูใ้ห้สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทางอเิล็กทรอนกิส์ได้ง่ายข้ึน 

และเน่ืองในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๘	 

จึงได้น�าเครื่องต้นแบบแสดงผลอักษรเบรลล์	๒๐	เซลล์ขึ้นน้อมเกล้าฯ 

ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และได้มี 

พระราชด�ารใิห้ผลติขึน้อกี	๒๐๐	เครือ่ง	เพือ่พระราชทานเป็นของขวัญ

แก่โรงเรียนคนตาบอดทั่วประเทศ

๒. การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 

	 โดยส่งเสรมิระบบการเรยีนการสอนทีเ่ชือ่มโยงระหว่างวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวกรรมศาสตร์	

และคณิตศาสตร์	การผลิตก�าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน	การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�างาน	

การให้บคุลากรด้านการวจิยัของรฐัสามารถไปท�างานในภาคเอกชน	และการให้อตุสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

 ๒.๑ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน�าความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ เพือ่เพิม่ผลติภาพและความสามารถทางนวตักรรมของภาคผลติ 

และการบริการ	 ได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร	์ 

และคณิตศาสตร์	 (Science	Technology	 Engineering	 and	Mathematics:	 STEM)	ของประเทศ	 

มีเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนาก�าลังคน	 STEM	 รองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 

และการกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค	 เน้นการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

แบบ	 Public	 Private	 Partnership:	 PPP	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ทั้งนี้	 มีการส่งเสริมการพัฒนา 

ด้าน	STEM	ศึกษาของประเทศ	ดังนี้		 	 	 	 	

  ๒.๑.๑ STEM Workforce	 โดยด�าเนินการ	 (๑)	 จัดท�านโยบาย	 National	 STEM	

Policy	for	Competitiveness	หรอืการพฒันานโยบายเพิม่ผลติภาพของ	STEM	Workforce	ทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า	 และ	 (๒)	 พัฒนา

มาตรการยกระดบัการศกึษา	STEM	ในระบบการศกึษา	โดยเชือ่มโยงกบัภาคการผลติและบรกิารผ่านกลไก	

Career	 Academy	 โดยน�าร่องการเรียนเพื่อการมีงานท�าในหลักสูตรเส้นทางอาชีพแฟชั่นส่ิงทอ 

จากเส้นใยธรรมชาติไปแล้วใน	 ๔	 โรงเรียน	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และอยูร่ะหว่างการศกึษาการขยายผลไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่	

รวมทั้งได้ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออีก	๘	โรงเรียน	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๑.๒ STEM Education	 โดยด�าเนินการ	 (๑)	 สนับสนุนการท�าวิจัยด้าน	 STEM	 

เพือ่สร้างสือ่การเรยีนการสอน	STEM	เช่น	โครงการพฒันาโมดลู	STEM:	เทคโนโลยรีถไฟฟ้าและโลจสิติกส์	

โดยน�าร่องใน	 ๖	 โรงเรียน	 ระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร	 และ	 (๒)	 การยกระดับทักษะ 

และความรู้ด้าน	 STEM	 ให้แก่นักเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และบุคลากรวัยท�างาน	 ในการน�าองค์ความรู้ 

มาใช้แก้ไขโจทย์ปัญหา	 อธิบายเรื่องราวต่าง	ๆ 	 ที่อยู ่รอบตัว	 ใช้ในการด�าเนินชีวิต	 ประยุกต์ใช ้

ในการประกอบอาชีพ	 ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขัน	และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 ๒.๒ พัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู ้ กับการท�างาน (Work- 

integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ	Public	Private	Partnership:	PPP	 

ได้ด�าเนนิการน�าร่องโครงการ	WiL	ร่วมกบั	๖	มหาวทิยาลยั	และ	๑	วทิยาลยัเทคนคิ	

ได้แก่	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ภาคพายพั	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

ตะวันออก	วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ	และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	โดยมีนักศึกษา

รวม	 ๒๐๐	 คน	 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ 

ปฏบิตังิานจริงในสถานประกอบการ	มคีร	ูอาจารย์	จ�านวน	๓๐	คน	ได้รบัการพัฒนา

ศักยภาพและได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้	STEM	เข้ากับการเรียนการสอนในโรงเรียน

ร่วมกบัสถานประกอบการใน	๓	กลุม่อตุสาหกรรม	ประกอบด้วย	(๑)	เกษตรและอาหาร 

(๒)	อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	และ	(๓)	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

	 	 นอกจากน้ี	 ได้มีมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ	

(Merit-based	 Incentives)	 เพื่อจูงใจและกระตุ ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรม 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น	 โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนา 

การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี	 ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนา 

จากแหล่งในประเทศ	การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีัน้สงู	การพฒันาผูผ้ลติวตัถดุบิหรอืชิน้ส่วนในประเทศ	

(Local	 Supplier)	 ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๑	 และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์

 ๒.๓ ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในภาคผลิตและบรกิาร (Talent Mobility)	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคเอกชน 

กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ	 ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน	 ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัย 

และสถาบันวิจัยของรัฐจ�านวนมาก	 มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ 

ภาคเอกชน	 ท�าให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ระยะยาว	การด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 	 ๒.๓.๑	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 เห็นชอบนโยบาย 

ส่งเสริมบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	จากมหาวิทยาลัยและสถาบนัวจัิยของภาครฐั

ไปปฏบิตังิานเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัในภาคเอกชน	 (Talent	Mobility)	 ซึง่นโยบายดงักล่าว 

จะเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะช่วยให้ 

ประเทศไทยหลดุพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง	ทัง้นี	้ ผูไ้ปปฏิบตังิานภายใต้นโยบายนีใ้ห้ถอืว่า

เครื่องปลูกสับปะรดแบบ

พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เป็นการปฏบิตังิานเตม็เวลา	ส่วนผู้ทีม่ข้ีอผกูพนัตามสัญญาชดใช้ทนุให้นับเป็นเวลาใช้ทนุตามสญัญาด้วย	

ตลอดจนสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็นผลงานในการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	 หรือ

ต�าแหน่งงานอื่น	ๆ 	รวมถึงการขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดท�าขึ้น

  ๒.๓.๒	 มีศูนย์อ�านวยความสะดวก	 (Talent	Mobility	 Clearing	 House)	 จ�านวน 

๔	แห่ง	กระจายทั่วประเทศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานความต้องการ

บคุลากรวจิยัของสถานประกอบการกบัหน่วยงานต้นสังกดั	สนบัสนนุการจดัท�าและปรับปรงุกฎระเบยีบ

หน่วยงานต้นสังกดัในการส่งเสรมินกัวจิยัไปปฏบิติังานในสถานประกอบการ	โดยได้มกีารน�าร่อง	Talent	

Mobility	และมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการหลายหน่วย	เช่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๒.๓.๓	 พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย ี

และนวตักรรมของสถานประกอบการและฐานข้อมลูผู้เชีย่วชาญในมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิยัของภาครฐั 

เพื่อใช้สืบค้นและจับคู่	 (Talent	 Mobility	 Database)	 และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

และสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือข่าย	 รวม	๑๓	 แห่ง	 รวมทั้งจัดงาน	 Talent	Mobility	 Fair	 เพื่อสร้าง 

ความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

ในภาคเอกชน

	 	 ทัง้นี	้มผีลการด�าเนนิงาน	คอื	เกดิการเคลือ่นย้ายนกัวจัิยจากภาครัฐไปท�างานในภาคเอกชน 

จ�านวน	 ๑๑๑	 คน	 และผู ้ช่วยวิจัย	 จ�านวน	 ๗๗	 คน	 จาก	 ๕๑	 โครงการ	 และจาก	 ๔๗	 บริษัท	 

(บริษัทขนาดใหญ่	 จ�านวน	๔	บรษิทั	และบรษิทัทีเ่ป็น	SMEs	จ�านวน	๔๓	บรษิทั)	มบีรษิทัทีเ่ป็น	SMEs 

ได้รบัการวนิจิฉยัปัญหาและวเิคราะห์ความต้องการสนบัสนนุด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม 

จ�านวน	๑,๑๒๕	บริษัท	และปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการจับคู่	จ�านวน	๑๓๔	โครงการ 

และมีความต้องการนักวิจัยกว่า	๓๐๐	คน

 ๒.๔ พัฒนาก�าลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	 โดยได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษา 

ภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และ 

ระยะที ่๓+ เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	ระดับปริญญาโท-เอก	ในสาขาเทคโนโลยีโลหะ

และวสัดแุละพลงังาน	สาขาอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์	สาขาเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม	สาขาวทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน	 สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และสาขานาโนเทคโนโลยี	 โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๘	มีเป้าหมายรวมจ�านวน	๑,๔๘๐	ทุน	(ต่างประเทศ	๑,๓๒๐	ทุน	และในประเทศ	๑๖๐	ทุน)

รายการ
ประเภททุนการศึกษา (ทุน)

รวม (ทุน)
ต่างประเทศ ในประเทศ

ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนทุนต่อเนื่องแล้ว

๑,๐๗๐ ๑๕๐ ๑,๒๒๐

ได้จัดสรรทุนใหม่ ๒๔๒

(เป้าหมาย	๒๕๐	ทุน)

๗

(เป้าหมาย	๑๐	ทุน)

๒๔๙

(เป้าหมาย	๒๖๐	ทุน)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ท้ังน้ี	 ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี	 ๒๕๕๓-๒๕๕๗	 มีผู ้รับทุนรวมทั้งส้ิน	 ๔,๐๐๓	 คน 

ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 ๒,๕๙๐	 คน	 โดยไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	 ๑,๔๕๐	 คน	 (ร้อยละ	 ๕๖) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๗๖๙	คน	(ร้อยละ	๓๐)	และหน่วยงานอื่น	ๆ 	

๓๗๑	คน	(ร้อยละ	๑๔)

 ๒.๕ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการด�าเนินการ

ที่ส�าคัญ	เช่น

	 	 ๒.๕.๑	 จัดกจิกรรม	“คนืความสุขให้เธอ...เยาวชน”	ภายใต้แนวคดิ 

วทิยาศาสตร์น�าชาตยิัง่ยนื	ณ	ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา	๑๙	แห่ง	ทัว่ประเทศ 

ภายในงานประกอบด้วย	 การจัดแสดงนิทรรศการ	 “ดาราศาสตร์	 บันดาลใจ”	 

และกิจกรรม	“สนุกวิทย์	สนุกคิด”	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	๒๗๐,๖๐๕	คน

	 	 ๒.๕.๒	 ด�าเนินโครงการกระจายโอกาสเรียนรู ้ดาราศาสตร  ์

“๗๗	จงัหวดั	เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรยีนรูท้ัว่หล้า”	โดยในปี	๒๕๕๘	

มีการมอบกล ้องโทรทรรศน ์ 	 ๖๐	 ตัว	 พร ้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร ์ 

ส�าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียนให้แก่โรงเรียน 

ใน	๓๖	จงัหวดั	จ�านวน	๖๐	โรงเรยีน	และจะขยายผลให้ครบ	๗๗	จงัหวดั	๓๐๐	โรงเรยีน 

ภายในระยะเวลา	๓	ปี	(ปี	๒๕๕๙-๒๕๖๑)	

	 	 ๒.๕.๓	 จดังาน	“วนันกัประดษิฐ์”	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละระลกึถงึ 

วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์	“กังหันน�้าชัยพัฒนา”	และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์	 รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน ์

ทั้งในเชิงสังคม/ชุมชน	 และเศรษฐกิจ	 มีการน�าสิ่งประดิษฐ์ของภาครัฐและเอกชน

ทั่วประเทศจัดแสดงนิทรรศการ	จ�านวน	๖๐๐	ผลงาน	โดยมีผู้เข้าร่วมงานในภาค

นทิรรศการกว่า	๑๒๐,๐๐๐	คน	และผูเ้ข้ารบัการอบรมถ่ายทอดความรู้กว่า	๗๐๐	คน

	 	 ๒.๕.๔	 จดันทิรรศการ	“นวตักรรมและเทคโนโลยไีทยเพือ่	SMEs	

และเกษตรกร”เพื่อให้คณะรัฐมนตรี	 ประชาชน	 ผู้ประกอบการ	 นักธุรกิจที่เป็น 

ผูป้ระกอบการ	SMEs	และประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์และจงัหวดัใกล้เคียง 

รวมทั้งสื่อมวลชนมีโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถพัฒนา

และน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์	ตลอดจนการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทย 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 	 ทัง้นี	้ได้มกีารจดัแสดงผลงานการจดัท�าบญัชีนวตักรรมไทย

และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย	 อีกทั้งมีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมแสดง 

ในนิทรรศการ	 รวม	 ๓๓๖	 ผลงาน	 ซึ่งเป็นผลงานของภาคเอกชนมากกว่า	 ๑๓๐	 ผลงาน	 นอกจากน้ี 

ยงัมหีน่วยงานของรฐั	เช่น	ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	และธนาคารออมสนิ	ทีเ่ป็นกลไกส่งเสรมิ	SMEs	รบัขึน้ทะเบยีน	

รวมถึงบริการต่าง	ๆ 	 เช่น	 สินเชื่อเพื่อนวัตกรรม	 และจากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 

พบว่ามีความพึงพอใจการจัดนิทรรศการเฉลี่ยร้อยละ	๘๒.๙๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๒.๕.๕	 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน	 “43rd	 International	

Exhibition	 of	 Inventions	 of	 Geneva”	ณ	 กรุงเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัย 

และสิง่ประดษิฐ์สูเ่วทรีะดบันานาชาต	ิโดยผลงานของไทยได้รบัรางวลั	๑๐๒	รางวลั	ประกอบด้วยรางวลั

เหรยีญทองเกียรตยิศ	๘	รางวัล	เหรียญทอง	๒๑	รางวัล	เหรียญเงนิ	๒๐	รางวัล	เหรยีญทองแดง	๑๕	รางวัล	

และรางวัลพิเศษจากประเทศต่าง	ๆ	จ�านวน	๓๘	รางวัล

	 	 ๒.๕.๖	 จดังานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาตส่ิวนภมูภิาค	ร่วมกบั	๓๓	สถาบนัการศกึษา	

เพือ่ให้เกดิการกระจายโอกาสการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์พร้อมกนัทัว่ประเทศ	ภายใต้แนวคดิ	“จดุประกาย

ความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์	เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

๓. การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการน�างานวจัิยและพฒันาไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์ ส่งเสรมิการจดัท�า
แผนพัฒนาการวิจัยและพฒันาในระดับภาคหรอืกลุม่จงัหวดั รวมท้ังผลกัดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 ๓.๑ ผลกัดนัมาตรการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมร้อยละ ๓๐๐	 รัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนา	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจากร้อยละ	 ๒๐๐	 เป็นร้อยละ	 ๓๐๐	 

(จากเดิม	๒	เท่า	 เป็น	๓	เท่า)	มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา	๕	ปี	 โดยเริ่มตั้งแต่ 

วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๘-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒

แผนภาพเพดานส�าหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๕๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐

๖๐

๗๐

รายได (ลานบาท)

๖๐
 %

๙ %

๖ %



323322 นโยบายข้อ ๘ นโยบายข้อ ๘

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ต ่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มีมติ เมื่อวันท่ี	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 อนุมัติหลักการ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	 ....	

(มาตรการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม)	

ซึ่งเป็นการก�าหนดเพดานส�าหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการวิจัย	 พัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม	 ขณะนี้อยู ่ในข้ันตอนการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 จากนั้น 

จะมกีารประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป	และขณะเดยีวกนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการ

และปฏิบัติตามแนวทางการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบ	 Self-Declaration 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิประโยชน์ต่อไป	

	 	 ทัง้นี	้มาตรการกระตุน้การลงทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในภาคเอกชน

ทีก่�าหนดข้ึนนีจ้ะเป็นแรงจงูใจให้บรษิทัเอกชนลงทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพิม่มากขึน้ 

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	ร้อยละ	๑	ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ	 นอกจากน้ี	 SMEs	 สามารถเข้าถึง 

สิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น	เนื่องจากจะมีการปรับปรุงกระบวนการให้คล่องตัวยิ่งขึ้น	และยังเป็นการเพิ่ม

การจ้างงานบคุลากรวจิยัทีม่คีวามรูน้�าไปสูก่ารเพิม่ผลติภาพ	(productivity)	และสร้างขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม

 ๓.๒ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

โดยสามารถหกัค่าใช้จ่ายได้	๒	เท่า	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาและวเิคราะห์ผลกระทบในภาพรวม

จากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 ๓.๓ ส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและใช้ในเชิงพาณิชย์ 

  ๓.๓.๑ บัญชีนวัตกรรม	 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ	 (คพน.)	

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�าหนดความต้องการของภาครัฐ 

ที่ใช้นวัตกรรมไทย	 และได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

โดยใช้กลไกการจัดท�าบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย	 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 

การน�าผลงานวิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรมไทย	 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศ	 และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้	 ตลอดจนทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศซ่ึง	 “บัญชีนวัตกรม”	

เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัย	พัฒนา	 หรือการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย	 โดยคนไทย 

มส่ีวนร่วม	ทัง้นี	้นวัตกรรมทีจ่ะบรรจุในบญัชนีวตักรรมไทยจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศ

หรือมาตรฐานสากลรวมท้ังข้อก�าหนดส�าคัญอื่น	ๆ 	 พร้อมใช้งานจริง	 และขณะนี้มีภาคเอกชน 

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 ผลงานที่ยังอยู่ในช่วงรอการทดสอบมาตรฐานหรือยังไม่ผ่านการทดสอบ 

จะบรรจุไว้ใน	 “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”	 ซึ่งจะมีการสนับสนุนงบประมาณ	 ภายใต้โครงการส่งเสริม 

การวจิยัและนวตักรรมโดยการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั	เพือ่ไปพฒันาเป็นนวตักรรมพร้อมใช้และขึน้ทะเบยีน

ในบญัชนีวตักรรมไทยในระยะต่อไป	ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการรวบรวมรายการสนิค้าหรอืบรกิารนวตักรรมไทย	

ทัง้สิน้	๑,๓๒๒	รายการ	และมผีลงานทีผ่่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบตัทิางเทคนคิและเหน็สมควร

ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 จ�านวน	 ๑๕	 รายการ	 ทั้งนี้	 ผู ้ประกอบการไทยหรือสถาบันวิจัย 

ท่ีมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขายในท้องตลาดได้แล้ว	 สามารถเสนอผลงานนวัตกรรมเข้าสู่บัญชี

นวัตกรรมไทยได้ผ่านเว็บไซต์	www.innovation.go.th	

  ๓.๓.๒ ตลาดนัดและมหกรรมนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการน�านวัตกรรม 

ที่ผลิตในประเทศมาสู่การใช้งานจริง	 ได้มีการจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม	 เพื่อเป็นช่องทางการจับคู ่

ระหว่างความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมกับนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศไทย	 น�ามาสู่การใช้ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์	โดยมีการจัดงานตลาดนวัตกรรมในพื้นที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย	 จัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยา	

เวชภัณฑ์	 เครื่องมือแพทย์	 สมุนไพร	 เครื่องส�าอาง	 และนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิจัยพัฒนา	 ผู้ประกอบการ	 ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์สาธารณสุข	 ทั้งรัฐ 

และเอกชนได้พบปะกัน

	 	 	 (๒)	 จัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทย ๓ ภูมิภาค	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เชงิพาณชิย์ให้แก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาคมากขึ้น	 รวมท้ัง 

ส่งเสริมการน�านวัตกรรมไทยไปพัฒนาต่อยอด	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค 

โดยจัดงานในภูมิภาคไปแล้ว	ได้แก่	ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 	 	 นอกจากนี้	ได้มีการด�าเนินการเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of

Innovation Managers: AIMS Thailand) เพือ่สร้างศกัยภาพให้แก่บคุลากรและสร้างความเข้มแขง็

ของเครอืข่ายระหว่างผูจั้ดการนวตักรรมผ่านกจิกรรมทีส่�าคัญ	เช่น	การฝึกอบรมทกัษะการเป็นผูจ้ดัการ

นวัตกรรม	 การรวบรวมฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	 บริการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

สร้างเส้นทางอาชีพให้แก่ผู้จัดการนวัตกรรม	 รวมทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ในระดับนานาชาติ	

 ๓.๔ ด�าเนนิโครงการคปูองนวตักรรมเพือ่ยกระดบัและพฒันาขดีความสามารถของ SMEs 

ไทยไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)	ให้การสนบัสนนุเงนิทุนส�าหรบั

ผู้ประกอบการ	SMEs	ในการพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรม	ที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม	

มีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ	 จ�านวน	 ๒๕๐	 โครงการ 

ภายใต้งบประมาณสนบัสนนุจ�านวน	๕๐๐	ล้านบาท	และสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ	คดิเป็นมลูค่ากว่า 

๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยก�าหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่	๑	กรกฎาคม-๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	

ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 มีผู้ประกอบการ	 SMEs	 สนใจลงทะเบียนแล้ว	 ๙๑๑	 ราย 

โดยมกีารยืน่แบบร่าง	Innovation	Concept	Idea	แล้ว	๕๒๒	โครงการ	และมผู้ีเชีย่วชาญทีล่งทะเบยีนแล้ว 

๑,๔๒๓	ราย	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณา	Innovation	Concept	Idea	เพือ่จดัท�าข้อเสนอโครงการ

คูปองนวัตกรรมต่อไป
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๓.๕ ผลักดันกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่าง	ๆ 	ดังนี้	

	 	 ๓.๕.๑	 อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ	

จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์	พ.ศ.	....	

	 	 ๓.๕.๒	 อยู ่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ 

คือ	ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ	(ฉบับที่..	)	พ.ศ.	....	

	 	 ๓.๕.๓	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	จ�านวน	๑	ฉบับ	

คือ	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....

	 	 ๓.๕.๔	 อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	พ.ศ.	....	

	 	 ๓.๕.๕	 อยู ่ระหว่างพิจารณาทบทวนตามมติคณะรัฐมนตรี	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ 

คือ	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 (ฉบับที่..	 )	 พ.ศ.	 .... 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ให้พิจารณาด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	ทั้งด้านการวิจัย	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพื่อให้การจัดระบบบริหารงาน

ด้านวิทยาศาสตร์มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	 ตลอดจนสามารถแข่งขันกับประเทศอืน่ในระดบัสากลได้	

โดยให้น�าร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าวไปประกอบการพจิารณาด้วย	 และน�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา 

ต่อไป	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

 ๓.๖ พัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได้มีการลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 โดยได้มีการท�างาน 

ร่วมกับจังหวัดและสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่	 เพื่อให้เกิดแผนงาน 

บรูณาการร่วมกนั	โดยมกีลไกการน�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมสู่จงัหวดั/ชุมชนในภมูภิาคต่าง	ๆ  

มาสนับสนุน

1. MOU
วท. กับ มท.

“การพัฒนาจังหวัด
ด้วย วทบ.”

6.
อาสาสมัคร
ว. และ ท.

2. ศูนย์
ประสานงาน วท.
ประจ�าภูมิภาค

5. หมู่บ้าน
แม่ข่าย

ว. และ ท.

3. อุทยาน
วิทยาศาสตร์

4. คลินิก
เทคโนโลยี

10.
Pilot Plant

7. iTAP

9. เครือข่าย
การบริหารจัดการ

น�้าชุมชน

8. STIM
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๔. การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน ์
จากผลการศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของไทย และส่งเสริมการใช้
เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกว้าง
 พฒันาก�าลงัคน เทคโนโลย ีและอตุสาหกรรมสนบัสนนุภายในประเทศ เพือ่รองรบัการพฒันา

ด้านระบบขนส่งทางราง	 รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

ของประเทศไทย	 เพื่อลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	 โดยได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจนีประจ�าประเทศไทยด�าเนนิการพัฒนาเทคโนโลยรีถไฟความเรว็สูงระหว่างไทย-จนี 

สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะน�ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

ระบบราง	ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	ทั้งนี้	 ได้จัดฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแล้ว	 ๔	 รุ่น	 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม	 จ�านวน	 ๑๓๑	 คน 

รวมทัง้อยูร่ะหว่างจดัฝึกอบรม	 รุน่ท่ี	 ๕	 จ�านวน	๓๔	 คน	 และอยูร่ะหว่างฝึกอบรมหลกัสตูรเฉพาะทาง 

ระยะสัน้	ซึ่งมีผู้เข้าอบรม	จ�านวน	๓๕	คน	 ใน	๓	หลักสูตร	 ได้แก่	 (๑)	หลักสูตรระบบจ่ายไฟรถไฟฟ้า 

(๒)	หลักสตูรออกแบบโบกีร้ถไฟ	และ	(๓)	หลกัสูตรรถไฟความเรว็สงู	และส่งผูแ้ทนเข้าร่วมอบรมหลกัสูตร	

High-Speed	Railway:	HSR	ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน	รุ่นที่	๓-๕

	 นอกจากนี้	ได้มีการวิจัยและพัฒนา	“เครื่อง	Train	Driving	Simulator”	ซึ่งเป็นการจ�าลองวิธี

การขับรถไฟเสมือนอยู่ในห้องขับจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถจักรของพนักงานขับรถจักร	 เพื่อพัฒนา

ให้มีทักษะและความช�านาญในการขับรถจักรส�าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย	และได้มีความร่วมมือ 

กบัภาคเอกชนด�าเนนิโครงการพฒันาชิน้ส่วนยางในระบบราง	“การเพิม่มลูค่ายางธรรมชาติเพือ่ใช้เป็นชิน้ส่วน

ในระบบราง”	โดยน�ายางพาราไปผลติเป็นผลติภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟ	รวมทัง้สนบัสนนุการด�าเนนิการ

พัฒนาครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา	 ๒๑๐	 คน	พัฒนาบุคลากรวิจัยและบุคลากรในภาคผลิตและบริการ

เดินรถผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	๒๘๘	 คน	 และอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการผลิตและพัฒนานักเรียนระดับอาชีวศึกษา	๔๗๖	คน	 ใน	๔	วิทยาลัย	และระดับอุดมศึกษา	

๑๒๕	คน	ใน	๔	มหาวิทยาลัย

๕. การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 ๕.๑ พัฒนาระบบการบริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ 

(Metrology Standardization Testing Quality: MSTQ)	 โดยระยะแรกเน้นการบริการ 

ด้านทดสอบ/สอบเทียบ	 โดยระบบจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	 ลดระยะเวลาการให้บริการ 

ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพสนิค้าให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก	ผ่านเวบ็ไซต์	http://www.onestop.

most.go.th	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๕.๒ สนบัสนนุพืน้ท่ี บรกิาร และงบประมาณของอทุยานวทิยาศาสตร์ 

มีโครงสร้างพื้นฐาน	 บริการสนับสนุนสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 เพื่อส่งเสริม

และรองรบักจิกรรมวจิยัพฒันา	โดยอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทยได้ให้บรกิาร

พ้ืนทีเ่ช่าเพ่ือท�าวจิยัและพฒันาในอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	จ�านวน	๗๓	ราย 

บริการพื้นที่ส�านักงาน	ห้องฝึกอบรม	 และสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย	จ�านวน	๖๕	ราย	และมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ	

และบรกิารข้อมลูทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจ�านวน	๓๓,๓๓๙	รายการ และ 

การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

โดยการสนับสนุนงบประมาณให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 เพื่อพัฒนา 

ขีดความสามารถการให้บริการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน	 โดย 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 

๕๔	 โครงการ	 และมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจเทคโนโลยี	จ�านวน	๒๖	ราย	

 ๕.๓ พัฒนาระบบศูนย ์คลังข ้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ  

โดยศนูย์คลงัข้อมูลน�า้และภมูิอากาศแห่งชาตจิะเชือ่มโยงข้อมลูด้านทรพัยากรน�า้

และภูมิอากาศ	 จาก	 ๑๓	 หน่วยงาน	 เช่น	 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 อุทกวิทยา 

ประกอบด้วย	 ข้อมูลสถานการณ์น�้าปัจจุบัน	 ปริมาณฝน	 ข้อมูลคาดการณ ์

ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์	 www.nhc.in.th	 ผ่านแอปพลิเคชันคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ	

(National	Hydroinformatics	and	climate	Data	Center:	NHC	Mobile	Application)	และศูนย์

บริการข้อมูลน�้าเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน	 (Mobile	Data	Center:	MDC)	 สนับสนุนข้อมูลเพื่อพัฒนา

ศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดแพร่	พะเยา	สุโขทัย	 และพิจิตร	 รวมทั้งได้ปรับปรุง

ประสทิธภิาพเวบ็ไซต์และฐานข้อมลูท�าให้สามารถเรยีกดขู้อมลูโดยใช้เวลาน้อยกว่าเดมิเฉลีย่ร้อยละ	๕๐	และ 

ยังคงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ี	 ได้มีการน�าเทคโนโลยี	 Big	 data	 มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 

ของคลังข้อมูลด้วย

 ๕.๔ พัฒนาการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส�ารวจระยะไกลทางอากาศ 

และดาวเทียม โดยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้ด�าเนนิการโดยบรูณาการร่วมกนัเพือ่ให้มแีผนแม่บท	(Roadmap)	 

ทีช่ดัเจนและปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	 เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายแผนที่ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 สามารถ 

ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ	 Portal	 ต้นแบบ 

เพื่อการสืบค้นและแสดงข้อมูลภาพถ่ายและภูมิสารสนเทศพื้นฐานผ่านโครงการระบบภูมิสารสนเทศ

พ้ืนฐาน	ผ่านระบบบริการแผนทีอ่อนไลน์	(Web	Map	Service)	ของประเทศ	ภายใต้กรอบการบรูณาการ 

ภูมิสารสนเทศร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐผ่านเว็บไซต์	http://www.forest.gistda.or.th	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส�ารวจระยะไกลทางอากาศ 

และดาวเทียมนั้นได้ใช้ในการติดตามสถานการณ์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า 

และหมอกควัน	 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง	 และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่เพาะปลูก 

วนัทีป่ลกู	และวนัทีเ่กบ็เกีย่วของพชืเศรษฐกจิส�าคญั	๔	ชนดิ	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	อ้อย	และมนัส�าปะหลงั	

เพ่ือใช้ประกอบการติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	 ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง	 รวมถึง 

เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการให้ความช่วยเหลือ	 ฟื้นฟู	 และเยียวยา	 ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามชนิด 

และอายขุองการเพาะปลกู	เพือ่ให้การเยยีวยาถกูต้องและเหมาะสม	รวมถงึใช้เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิงาน 

ส�าหรับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการตรวจสอบและติดตามการเพาะปลูก

 ๕.๕ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ 

เช่น	ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ระหว่างไทย-ลาว	รัฐบาลโดยกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 ครอบคลุม	 ๑๔	 สาขา	 เช่น	 เทคโนโลยีชีวภาพ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ	พลังงานทดแทน	เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์	ความร่วมมอื 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีได้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และนวัตกรรมในสาขาต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 ด้านดาราศาสตร ์

ด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าร่วมในโครงการ	 Japan-Asia	 Youth 

Exchange	Program	in	Science	หรือ	SAKURA	Exchange	Program	in	Science	และความร่วมมือ

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ระหว่างไทย-จีน	โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ลงนามบนัทึกความตกลงกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาธารณรฐัประชาชนจนี	ด�าเนนิงาน

ใน	๔	โครงการ	ได้แก่	(๑)	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน	(Thailand-China	Technology	

Transfer	Center:	TCTTC)	 (๒)	 โครงการศนูย์ให้บรกิารข้อมลูการส�ารวจดาวเทยีมระยะไกล	 (Remote	

Sensing	Satellite	Data	Service	Platform)	และ	 (๓)	 โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน	 (Thailand-

China	Joint	Research	Center)	และ	 (๔)	 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	 (Talented	

Young	 Scientist	 Visiting	 Program:	 TYSP)	 และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียน 

ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่	๖๙	(ASEAN	Committee	on	Science	and	Technology	

หรือ	ASEAN	COST)	ระหว่างวันที่	๒๑-๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	จังหวัดภูเก็ต





รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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นโยบายข้อ ๙
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร

และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

“...จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน…”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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นโยบายข้อ ๙
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท�าลายป่ามากขึ้น	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 ป่าไม้	 สัตว์ป่า	 พันธุ์พืช	 และแร่ธาต	ุ

ถูกท�าลายหรือน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก	ทั้งปัญหาภาวะ

มลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง	 ๆ	 ก็รุนแรงยิ่งข้ึน	 รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาตโิดยสร้างสมดลุระหว่างการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืดงันี้

	 ๙.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	 เร่งปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ์	ทรพัยากรป่าไม้	 และสตัว์ป่า	

โดยให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ	 จัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน	

เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้

เพื่อการบริหารจัดการ	ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	 โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส�าคัญ

เชิงนิเวศ	 ก�าหนดพื้นท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาให้เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกัน

ภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า	 ขยายป่าชุมชน	 และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ	รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน

มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนเิวศและการสร้างรายได้จากการอนรุกัษ์	 เช่น	 โครงการปลูกป่า

เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	เป็นต้น

	 ๙.๒	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 ค�านึงถึงขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว	 สร้างโอกาสในการเข้าถึง

และแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	

เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	ความมั่นคงทางด้านอาหาร	สุขอนามัย	สนับสนุนวิถีชีวิต

ของชุมชน	 และการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ
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331330 นโยบายข้อ ๙ นโยบายข้อ ๙

	 ๙.๓	 ในระยะต่อไป	 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน	 และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ

โดยยึดแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู ่ร่วมกับป่าได้	 เช่น	 ก�าหนดเขตป่าชุมชน

ให้ชัดเจน	 พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการ

ทางการบรหิารจัดการ	มาตรการทางสงัคมจติวทิยา	และการปลกูป่าทดแทนเข้าด�าเนนิการ	ทัง้จะให้

เช่ือมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง

เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐ

จะจัดท�าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ	 จัดท�าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในท่ีดินของรัฐ	 ปรับปรุง

กลไกการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัและเอกชนให้มเีอกภาพเพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายด้านทีด่นิ

ในภาพรวม	 และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน	 เร่งรัดการจัดสรรที่ดิน	 ให้แก่

ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์	แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน	ก�าหนดรูปแบบ

ที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการน�าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ๙.๔	 บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ	 ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ	 จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ

แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การจัดท�าแผนงาน	 โครงการ	

ไม่เกิดความซ�้าซ้อน	 มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	 และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 โดยจัดตั้งหรือก�าหนดกลไกในการบริหารจัดการน�้า	 พร้อมทั้ง

มีการน�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�้าและการเตือนภัย

	 ๙.๕	 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ	 ขยะ	 และน�้าเสีย	 ที่เกิดจากการผลิต

และบรโิภค	เพือ่สร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่ประชาชน	โดยให้ความส�าคญัในการเร่งรดัแก้ไข

ปัญหาการจัดการขยะเป็นล�าดับแรก	 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

ให้มากที่สุด	 เร่งก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะในพื้นที่วิกฤต	 ซ่ึงจะใช้ที่ดิน

ของรัฐเป็นหลัก	ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุน

ให้ด�าเนินการ	 ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ

โดยก�าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก

เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน	 ส�าหรับขยะของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และขยะติดเชื้อ	

จะพัฒนาระบบก�ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง	 รวมทั้งจัดการ

สารเคมี	โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล	และการเกิดอุบัติเหตุ	ให้ความส�าคัญ

ในการจดัการอย่างครบวงจร	และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเดด็ขาด	

	 	 ในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศอย่างต่อเนือ่ง	ครอบคลุมทกุมติ	ิทัง้การลดและขจดัมลพษิ	การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม	 รวมทั้ง

การพฒันาปรบัปรงุขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน	และการพฒันาสูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ
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๑. การเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
	 ป ัจจุบันมีปริมาณพื้นที่ป ่าไม ้ที่คงความสมบูรณ์ลดลง	 

โดยพบว่า	ปี	๒๕๐๔	พืน้ทีป่่าไม้ของประเทศไทยมปีระมาณ	๑๗๑	ล้านไร่	 

ปี	๒๕๕๒	ลดลงเหลือประมาณ	๑๐๗	ล้านไร่	และปี	๒๕๕๖	ลดลง 

เหลอืประมาณ	๑๐๒.๑	ล้านไร่	ซึง่มสีาเหตมุาจากการบกุรุกของคนจน 

และผูไ้ร้ทีด่นิท�ากนิ	การขยายพืน้ท่ีท�าเกษตรของเกษตรกร	การบกุรกุ 

จบัจองของนายทนุ	การออกโฉนดทีด่นิและเอกสารสทิธทิีด่นิทีไ่ม่ถกูต้อง	 

และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดประสิทธิภาพ	

รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้	 รายละเอียดเนื้อหาปรากฏอยู่ในส่วนของการแก้ไข

ปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๕

๒. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้มีการด�าเนินการดังนี้

 ๒.๑ จัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาว 

ชายฝั่งรวม	๓,๑๔๘	กิโลเมตร	มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะยาวประมาณ	๘๓๐	กิโลเมตร	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๖-๒๕๕๗	 

พบว่ามีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่วิกฤต	จ�านวน	๔๘	พื้นที่	 

พื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นท่ีเร่งด่วน	 จ�านวน	 ๑๖๐	 พื้นที	่ 

และพื้นที่เฝ้าระวัง	 จ�านวน	 ๙๘	 พื้นท่ี	 มีการด�าเนินการบรรเทา 

ความเดอืดร้อนของประชาชนในพืน้ทีก่ดัเซาะ	(หาดโคลน)	๒๐	จงัหวัด	 

๖๙	พื้นที่	ระยะทาง	๒๑๖.๙๕	กิโลเมตร	ติดตามประเมินสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่	 ๒๓	 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล	

และปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จ	 ระยะทาง	 

๒	 กิโลเมตร	 และอยู ่ระหว่างปักไม้ไผ่ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

รวมระยะทาง	๔	กิโลเมตร	

	 	 ในช่วง	๑	ปีทีผ่่านมา	นอกจากได้แก้ไขปัญหาด้วยวธิกีาร 

ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนแล้ว	 ยังได้มีการปรับปรุงพันธุ์ไม้หลังแนวไม้ไผ ่

ให้มีความหนาแน่นเพิม่ขึน้มากทีสุ่ด	จ�านวน	๔๐๖.๙	ต้นต่อไร่ทีต่�าบลบางหญ้าแพรก	จงัหวดัสมทุรสาคร	 

และวางแนวส�ารวจตะกอนดินเลน	จ�านวน	๒๙	แนวใน	๓	จังหวัด	คือ	จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	 

และฉะเชิงเทรา	แล้วเสร็จ	พบว่ามีตะกอนทับถมเพิ่มขึ้นรวม	๓๖.๐๒	เซนติเมตร

  ในระยะต่อไป มีแผนด�าเนินการดังนี้	 (๑)	 ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

รวมให้ได้ระยะทาง	๙	กิโลเมตร	โดยมีเป้าหมายในปี	๒๕๕๙	ระยะทาง	๕	กิโลเมตร	และในพื้นที่กัดเซาะ	 

(หาดโคลน)	 ๒๐	 จังหวัด	 ๖๙	พื้นท่ี	 ระยะทาง	 ๒๐๕.๙๕	 กิโลเมตร	 (๒)	 ติดตามประเมินสถานการณ ์

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายฝั่งรายปี	 (๒๓	 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล)	 และ	 (๓)	 จัดตั้งอาสาสมัครติดตาม 

เฝ้าระวังพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง	(๒๓	จังหวัดติดชายฝั่งทะเล)
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 ๒.๒ กระจายอ�านาจการพจิารณาการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA)	เพือ่สนบัสนนุการกระจายอ�านาจและการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานท้องถ่ิน

ในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ได้มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงจะท�าให้หน่วยงานท้องถิ่น

สามารถบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	จึงได้มีการกระจายอ�านาจการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ๒	 ด้าน	 ประกอบด้วย	ด้านท่ี ๑	 ด้านอาคาร	 การจัดสรรที่ดิน	

และบริการชุมชนให้แก่หน่วยงานระดับจังหวัด	 โดยด�าเนินการใน	 ๖	 จังหวัดที่มีความพร้อม	 ได้แก่	

(๑)	 กรุงเทพมหานคร	 มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ	 คือ	 ส�านักสิ่งแวดล้อม	 โดยให้อ�านาจ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคารทุกประเภท	ทุกขนาด	 ที่อยู่ในพื้นท่ี

รับผิดชอบ	และ	 (๒)	จังหวัดที่มีคณะกรรมการผู้ช�านาญการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม	(ปัจจบุนัม	ี๕	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัชลบรุ	ีภเูกต็	เพชรบรุ	ีประจวบครีขัีนธ์	

และสรุาษฎร์ธานี)	 ซ่ึงท�าหน้าทีพิ่จารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	(Initial	Environmental	

Examination:	 IEE)	 โดยให้อ�านาจเพิ่มเติมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ด้านอาคาร	 เฉพาะที่มีขนาดความสูงไม่เกิน	 ๒๓	 เมตร	 และพื้นที่อาคารไม่เกิน	 ๒๓	 ตารางเมตร	 และ

ด้านที ่๒	ด้านอตุสาหกรรมและระบบสาธารณปูโภคทีส่นบัสนนุในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ	โดยด�าเนนิการ

ใน	๑๐	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดตาก	มุกดาหาร	สระแก้ว	สงขลา	ตราด	เชียงราย	กาญจนบุรี	หนองคาย	

นครพนม	และนราธิวาส	

  ๒.๒.๑ กระจายอ�านาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม	จ�านวน	๕	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ชลบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ภูเก็ต	และเพชรบุรี	

ส่วนอีก	๒	จังหวัด	ยังไม่มีการแต่งตั้ง	 เนื่องจากอยู่ระหว่างออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 เร่ือง	 ก�าหนดพื้นที่และมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดกระบี่

และพงังา	และออกประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	เรือ่ง	หลักเกณฑ์

และวิธีการในการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม	 และประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการผูช้�านาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร	การจดัสรรทีด่นิ

และบรกิารชมุชน	กรุงเทพมหานคร	

  ๒.๒.๒ กระจายอ�านาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ได้มีแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม	

และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ระยะที่	 ๑	 และระยะที่	 ๒	 จ�านวน

๑๐	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวัดตาก	มกุดาหาร	สระแก้ว	สงขลา	ตราด	เชยีงราย	กาญจนบรุ	ีหนองคาย	นครพนม	
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และนราธวิาส	 และออกประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแต่งตัง้คณะกรรมการผูช้�านาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม	 และระบบสาธารณูปโภค

ที่สนับสนุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 และจัดท�าเอกสารเผยแพร่	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติในการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค 

ที่สนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด�าริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 

 ๓.๑ จดัทีด่นิแก่ผูไ้ร้ทีท่�ากิน	การจดัทีด่นิให้แก่ผูไ้ร้ทีด่นิท�ากนิ 

และเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล�า้และแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากิน 

ของเกษตรกรและผูท้ีย่ากจน	 รายละเอยีดเนือ้หาปรากฏอยูใ่นส่วนของ

นโยบายข้อ	 ๓	 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาส 

การเข้าถงึบริการของรฐั	ข้อ	๗

 ๓.๒ เพิม่ประสทิธภิาพการอนญุาตใช้พืน้ท่ีป่าไม้	การพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศจ�าเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาตเิพ่ือด�าเนนิกิจกรรมต่าง	ๆ 	โดยมีผูข้อใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวน 

แห่งชาติเป็นจ�านวนมาก	 และพบว่าการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที ่

ดังกล่าวมีความล่าช้า	 ประกอบกับท่ีผ่านมาการใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต

ขาดการควบคุม	 ดูแล	 รักษาอย่างจริงจัง	 ท�าให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม	 

นอกจากนี	้ยงัมเีรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาเป็นจ�านวนมากเนือ่งจาก

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณายังไม่ครบถ้วนถูกต้อง	 จึงได้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีความรวดเร็ว	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเร่งรดัพจิารณาค�าขอตามระยะเวลาทีก่�าหนด

ในขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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 ๓.๓ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	 มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	 เช่น	 

(๑)	ก�าหนดกลยทุธ์การแก้ไขปัญหาอทุยานแห่งชาตทิางทะเล	(๒)	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและผู้ช่วย	 เพื่อให้การจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีประสิทธิภาพ	 

(๓)	สร้างทีพ่กัและจดัสวสัดกิารให้มคีวามเป็นอยูที่ด่ตีามสมควร	(๔)	จดัท�าโครงการอทุยานแห่งชาตต้ินแบบ	 

(๕)	 ก�าหนดหน่วยงานภายในเพื่อดูแลงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นการเฉพาะ	 (๖)	 การจัดการ 

ผลประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเล	 ก�าหนดแนวทางการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้และระบบ 

การจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ	 (๗)	ปรับปรุงและพัฒนา 

ระบบจองบัตรบริการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต	 และการช�าระเงิน 

ค่าบริการล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์	 (๘)	 จัดท�าแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุทยานแห่งชาติทางทะเล	 ได้แก่	 การปรับปรุงโครงสร้าง 

และบุคลากร	 เช่น	 การจัดตั้งส�านักอุทยานแห่งชาติทางทะเล	

การบริหารจัดการ	 การจัดการผลประโยชน์จากอุทยานแห่งชาต ิ

ทางทะเล	เช่น	ปรบัปรงุระเบยีบการใช้จ่ายเงนิรายได้เพือ่บ�ารงุรกัษา 

อุทยานแห่งชาติและการมีส่วนร่วม	เช่น	ปรับปรุงกลไกการคัดเลือก 

และเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาต	ิ 

และ	 (๙)	 วางแผนพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีเพื่อการปฏิบัติงาน	 โดยด�าเนินการเท่าที่จ�าเป็นในแต่ละภารกิจและมุ่งเน้น 

ให้ธรรมชาติยังคงมีความโดดเด่นเหนือสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ก่อสร้างขึ้น	

 ๓.๔ ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินป่าไม้ให้มีมาตรฐานและมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 

เน่ืองจากปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากแผนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติ 

ตามพนัธกจิของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกนัซึง่ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวจ�าเป็นต้องปรบัปรงุแก้ไขแผนที ่

ของทกุหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	รฐับาลจงึได้ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็โดยเรว็	 

รวมทัง้พฒันาแอปพลเิคชนัในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้เพือ่ให้แก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 

การบุกรุกที่ดินของรัฐ	 และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของประเทศเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	ครอบคลมุทกุมติ	ิโดยมเีป้าหมาย 

ดังน้ี	 (๑)	 เพื่อให้มีแผนที่มาตราส่วน	 ๑:๔,๐๐๐	 ที่เป็นมาตรฐาน 

ในการปฏิบตังิานร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	และใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย	 

และ	 (๒)	 ตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้	 ทั้งป่าอนุรักษ์	 ๒๕๒	 ป่า	 

และป่าสงวนแห่งชาติ	 ๑,๒๒๑	 ป่า	 รวม	 ๑,๔๗๓	 ป่า	 ซ่ึงปัจจุบัน 

ด�าเนินการแล้ว	 รวมจ�านวน	 ๑,๓๕๑	 ป่าคิดเป็นร้อยละ	 ๙๔.๒๗	 

จ�าแนกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	๑,๐๙๙	ป่า	และป่าอนุรักษ์	๒๕๒	ป่า	
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๔. การจดัท�าแผนท่ีและระบบเตอืนภัยธรณพีบัิตภิยั (แผ่นดินไหว/ดินโคลนถล่ม) 

	 ๔.๑	 ติดตั้ ง เครื่องตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ	

Broadband	Seismometer	เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	

(Real	 Time)	 แล้วเสร็จ	 และติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ 

เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 ๔.๒	 ส�ารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม	 บ�ารุงรักษา	 ปรับเปล่ียน 

อุปกรณ์	 ปรับตั้งค่าระดับเตือนภัยของระบบตรวจวัดสภาพน�้าทางไกล

อตัโนมตั	ิ(Telemetering)	ระบบข้อมูลสญัญาณภาพ	(CCTV)	ระบบเตอืนภยั 

น�า้ท่วม-ดนิถล่ม	(Early	Warning)	และเครอืข่ายสถานีอตุุ-อทุกวทิยาแม่น�า้โขง	 

(The	Mekong	Hydrological	Cycle	Observing	System:	Mekong-

HYCOS)	เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน

 ๔.๓	 ส�ารวจธรณีฟิสิกส์	 โดยการวัดความเร็วของคล่ืนเฉือน

ของชัน้ดนิในพ้ืนทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ีตาก	และแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	๑๖๖	จดุ	 

และส�ารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉือนของชั้นดิน 

ในหลุมเจาะ	จ�านวน	๑๖	จุด	

 ๔.๔	 เสรมิสร้างประสทิธภิาพการเฝ้าระวงัแจ้งเตอืน	ธรณพีบิตัภิยั

ตลอดจนเฝ้าระวัง	ติดตามข่าวสารสถานการณ์อากาศ	ประสานกบัเครอืข่าย

เฝ้าระวงัแจ้งเตอืนธรณพีบิตัภิยัในช่วงท่ีมพีายหุรอืมรสุม	 และประกาศแจ้งให้เครอืข่ายเฝ้าระวงัแจ้งเตอืน 

ธรณีพิบัติภัยเฝ้าระวังภัยท่ีอาจเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน	 ตลอดจนการซักซ้อมแผนการ 

เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยแบบบูรณาการ

 ๔.๕	 สร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงัแจ้งเตอืนธรณพีบิติัภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ	ครอบคลมุทัง้ระบบต้นน�า้	

กลางน�า้	และปลายน�า้	ในพ้ืนที	่๘	จงัหวดั	(จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีแพร่	เชยีงใหม่	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	น่าน	 

อตุรดติถ์	และชมุพร)	๓๒	อ�าเภอ	๕๕	ต�าบล	๕๔๘	หมู่บ้าน	โดยมผีูเ้ข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรเครอืข่ายเฝ้าระวงัแจ้ง

เตอืนภยั	จ�านวน	๓,๑๐๔	ราย	และได้จดัท�าแผนทีเ่สีย่งภยัดนิถล่มระดับชมุชนแล้วเสรจ็	จ�านวน	๕๘๐	ต�าบล	 

(จากเป้าหมาย	๑,๐๘๔	ต�าบล)

 ๔.๖	 จดัท�าแนวทางการป้องกนัและฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบภยัดนิถล่ม	โดยจดัท�ากิจกรรม/โครงสร้าง 

การป้องกันและฟื้นฟูในการชะลอความเร็วและดักตะกอนในทางน�้า	 และใช้พืชเพื่อลดการพังทลาย 

ของหน้าดินและตลิ่ง

 ๔.๗	 ตรวจหาต�าแหน่งศนูย์กลางแผ่นดนิไหวและขนาดแผ่นดนิไหว	ยอดสะสมรวมทัง้สิน้	๑๕๐	ครัง้	

โดยระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ติดตั้ง	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๘	ขณะนี้มีทั้งสิ้น	๑,๕๔๕	สถานี	ครอบคลุม

หมู่บ้านเสี่ยงภัย	 ๔,๗๙๑	หมู่บ้าน	 และในปี	 ๒๕๕๙	มีแผนการด�าเนินการติดตั้ง	 รวม	๑,๙๔๗	 สถานี	

ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย	๖,๓๐๐	หมู่บ้าน

แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
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๕. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๕.๑ บริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพ่ือการแก้ไขปัญหา

น�า้ท่วม	ภยัแล้ง	และคณุภาพการพัฒนาและบรหิารจดัการ

น�า้อปุโภคบรโิภค	น�า้เพื่อการเกษตร	 น�้าเพ่ือรักษาระบบ

นเิวศ	น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม	โดยได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศขึ้นก�าหนด

เป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	ซึง่ประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	 และ 

ได้มีการจัด	Road	Show	ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการทรพัยากรน�า้	 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-

สงิหาคม	๒๕๕๘	แล้วเสรจ็ตามเป้าหมาย	๑๐	จังหวัด	คอื	

จงัหวัดเพชรบุร	ีสงขลา	สรุาษฎร์ธาน	ีระยอง	นครราชสมีา	

อุดรธานี	 พิษณุโลก	 เชียงใหม่	 กรุงเทพมหานคร	 และ

พระนครศรีอยุธยา

 ๕.๒ อนรัุกษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้และบรหิารจดัการน�า้อปุโภคบรโิภค	โดยได้ด�าเนนิการตามกรอบ

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	เพือ่จดัหาและพฒันาแหล่งน�า้	แหล่งน�า้ผิวดนิ

และน�า้บาดาล	และพฒันาระบบประปาหมู่บ้านและประปาชนบท	ดังนี้	

  ๕.๒.๑ จดัหาและพฒันาประปา	มพีืน้ทีเ่ป้าหมาย	จ�านวน	๗,๔๙๐	หมูบ้่าน	(ระยะเร่งด่วน	

๒,๒๔๖	หมูบ้่าน)	มผีลการด�าเนนิการในช่วง	๑	ปีท่ีผ่านมา	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙)

(๑)	การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค

(๒)	การสร้างความมั่นคงน�้าภาคการผลิต		

					(เกษตรและอุตสาหกรรม)

(๓)	การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย

(๔)	การจัดการคุณภาพน�้า	

(๕)	การฟื้นฟูป่าต้นน�้าและป้องกัน

					การพังทลายของดิน	

(๖)	การบริหารจัดการ

กิจกรรม

ผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

(หมู่บ้าน)

เป้าหมายในระยะต่อไป 

(หมู่บ้าน)

เป้าหมาย แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

(๑)	การตรวจสอบความต้องการและประเมิน

คุณภาพระบบประปาเดิม	พร้อมส�ารวจ

ออกแบบ	(ทุกหน่วยงาน)

๒,๒๔๖ ๑,๘๗๘	

ร้อยละ	๘๔

๓๖๘	

ร้อยละ	๑๖

๑,๐๔๔ ๔,๒๐๐

(๒)	ก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงแหล่งน�้าผิวดิน

สนับสนุนระบบประปา

- - - - ๑,๔๑๒
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กิจกรรม

ผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

(หมู่บ้าน)

เป้าหมายในระยะต่อไป 

(หมู่บ้าน)

เป้าหมาย แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ด�าเนินการฟื้นฟูแหล่งน�้า ๒,๔๗๖ ๒,๕๘๗	

(ร้อยละ	๑๐๔.๔๘)

- ๕๙๒ ๔,๕๐๓

ที่ ขนาดพื้นที่แหล่งน�้า (ไร่)
เป้าหมายรวมทั้งหมด

จ�านวน (แห่ง) ปริมาณน�้าเก็บกัก (ลบ.ม.)

๑ ใหญ่	(มากกว่า	๒๕๐	ไร่) ๕๘๙ ๒,๒๐๕,๒๔๙,๘๔๐

๒ กลาง	(๕๐	–	๒๕๐	ไร่) ๕,๕๙๖ ๑,๙๔๒,๗๔๐,๐๐๐

๓ เล็ก		(น้อยกว่า	๕๐	ไร่) ๒๙,๘๓๑ ๑,๑๐๕,๑๖๕,๘๔๐

รวม ๓๖,๐๑๖ ๕,๒๕๓,๑๕๕,๖๘๐

  ๕.๒.๒ จัดหาน�้าต้นทุนเพื่อการเกษตร รักษาระบบนิเวศ/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า 

มีพื้นที่เป้าหมาย	จ�านวน	๗,๕๗๑	แห่ง	 ในพื้นที่เกษตร	๑๐๐	ล้านไร่	มีผลการด�าเนินการในช่วง	๑	ปี

ที่ผ่านมา	ดังนี้

  ๕.๒.๓ จัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าผิวดิน อนุรักษ์ฟื ้นฟูแหล่งน�้าธรรมชาติที่มี

สภาพเสื่อมโทรม	 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน�้าและก่อสร้างแหล่งน�้าที่ปริมาณเก็บกัก 

เกนิกว่า	๒	ล้านลกูบาศก์เมตร	ปัจจบุนัแหล่งน�า้	ทะเลสาบ	หนอง	บงึ	ทัง้หมดมสีภาพใช้งานได้	รวมทัง้ส้ิน 

จ�านวน	๙๔,๖๒๑	แห่ง	ต้องปรบัปรงุฟ้ืนฟ	ูจ�านวน	๓๖,๐๑๖		แห่ง	แบ่งออกเป็น	๓	ขนาด	คือ	ขนาดเล็ก	

ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	โดยได้ก�าหนดกรอบแผนงานโครงการในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 โดยในช่วง	 ๑	 ปีท่ีผ่านมา	 ได้จัดท�าระเบียนแหล่งน�้า	 ทะเลสาบ	 หนอง	 บึง

และก่อสร้างโครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ธรรมชาต	ิทะเลสาบ	หนองบงึ	แล้วเสรจ็	 จ�านวน	๖	 โครงการ

อยูร่ะหว่างก่อสร้าง	๗	โครงการ	และอยู่ระหว่างจัดจ้าง	๖	โครงการ

  ๕.๒.๔ พัฒนาแหล่งน�้าบาดาล มโีครงการทีส่�าคัญ	ได้แก่

   (๑) โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า

อุปโภคบริโภค	เป้าหมายการด�าเนินงานในปี	๒๕๕๘	ในพื้นที่	๗๐	จังหวัด	ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ	

จ�านวน	๖๗๒	บ่อ	(จากเป้าหมาย	๖๘๓	บ่อน�า้บาดาล)	ปรมิาณน�า้ทีไ่ด้	จ�านวน	๒๒.๗๐	ล้านลกูบาศก์เมตร

ต่อปี	ประชาชนได้รับผลประโยชน์	จ�านวน	๑๒๙,๖๐๐	ครัวเรือน	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

339338 นโยบายข้อ ๙ นโยบายข้อ ๙

   (๒) โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าด่ืมสะอาดให้แก่

โรงเรียนท่ัวประเทศ ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๖๙๘	 แห่ง	 (จากเป้าหมาย	 ๗๐๐	 แห่ง)	

ปรมิาณน�า้ทีไ่ด้	จ�านวน	๒๗,๙๒๐	ลกูบาศก์เมตรต่อวนั	มปีระชาชนได้รับประโยชน์	จ�านวน	๒๔๙,๔๐๐	คน	

	 	 	 (๓) โครงการพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภยัแล้ง 

ด�าเนนิการใน ๒ รูปแบบ	คอื	แบบเกษตรบาดาลเชงิระบบ	(ขนาดพืน้ที	่๑๐๐	ไร่)	และแบบเกษตรบาดาล

แก้ปัญหาเร่งด่วน	(ขนาดพืน้ที	่๓๐	ไร่)	ปัจจุบนัด�าเนนิการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๑,๒๒๐	พืน้ที	่(จากเป้าหมาย	

๑,๒๘๕	พื้นที่)	ปริมาณน�้าที่ได้	จ�านวน	๑๓,๒๕๐	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	มีประชาชนได้รับประโยชน์	

จ�านวน	๖๖,๒๕๐	ไร่

	 	 	 (๔) โครงการพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร	ิ ปัจจุบนัด�าเนนิการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	๗๒	พืน้ที	่ (แบ่งเป็นโครงการพระราชด�าร	ิ๖๔	พืน้ที่

และโครงการหลวง	๘	พ้ืนที)่	(จากเป้าหมาย	๙๗	พ้ืนที)่

	 	 	 (๕)	 โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์

น�า้บาดาล	ปัจจุบนัด�าเนนิการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๑,๔๕๘	บ่อ/๘๐๕	สถาน	ีแบ่งเป็น	โครงการการติดตาม

ตรวจวดัระดบัน�า้บาดาลและวเิคราะห์คณุภาพน�า้บาดาลจากบ่อสงัเกตการณ์ท่ีมอียู	่จ�านวน	๑,๔๐๘	บ่อ/

๗๗๕	 สถาน	ี และจดัท�าบ่อสงัเกตการณ์น�า้บาดาลเพิม่เตมิ	 จ�านวน	๕๐	 บ่อ/๓๐	 สถาน	ี ซึง่ด�าเนนิการ

ได้ครบตามเป้าหมาย

   (๖) โครงการก�ากับควบคุมประกอบกิจการน�้าบาดาล มีผลการด�าเนินงาน	 

คือ	 (๑)	 อยู ่ระหว่างจัดท�ากลไกและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนมาตรการด้านน�้าบาดาล

และ	(๒)	ควบคุมการประกอบกจิการน�า้บาดาลแล้วเสรจ็	จ�านวน	๑,๖๙๔	บ่อ	(จากเป้าหมาย	๒,๐๐๐	บ่อ)

	 	 	 (๗)	 โครงการเงนิกูเ้พือ่การพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้และระบบ

ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะที ่๒ (เงนิกู)้ มผีลการด�าเนนิงาน	ดงัน้ี

    (๗.๑) โครงการพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�า้อปุโภคบรโิภค	ปัจจบุนัด�าเนนิการแล้วเสรจ็	จ�านวน	๓๖๒	แห่ง	(จากเป้าหมาย	๘๙๒	บ่อ)

	 	 	 	 (๗.๒) โครงการจดัหาแหล่งน�า้บาดาลทีม่คีณุภาพเพือ่ใช้ในการบรรเทา

และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน�้าของประชาชนในพ้ืนที่แล้งซ�้าซากและมีปัญหาคุณภาพน�้าเค็ม

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 ปัจจบุนับรษิทัทีป่รกึษาได้ส่งมอบงานงวดที	่๑	 เรยีบร้อยแล้ว	 (จากทัง้หมด

๖	งวดงาน)	และอยูร่ะหว่างด�าเนินการส�ารวจธรณฟิีสิกส์บนผวิดนิงวดงานที	่๒

	 	 	 	 (๗.๓)	 โครงการศกึษา ส�ารวจ และจดัท�าแผนทีน่�า้บาดาลขัน้รายละเอียด 

มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษา

ได้ส่งมอบงานงวดที	่๑	(จากทัง้หมด	๖	งวดงาน)	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการศกึษา	รวบรวม	และวเิคราะห์

ข้อมูลทุติยภูมิในงานงวดที	่๒	

    (๗.๔) โครงการส�ารวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน�้าบาดาล 

ในพืน้ทีภ่าคกลางและตะวนัออก	ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นและการวเิคราะห์ข้อมลู

สนับสนุนการด�าเนินงานในขั้นต่อไป	การส�ารวจและศึกษาธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเพิ่มเติม	

	 	 	 	 (๗.๕)	 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทรพัยากรน�า้บาดาล	เพือ่สนบัสนุน

การตัดสินใจ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
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โครงการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

คิดเป็น 

ร้อยละ

(๑)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 

น�้าอุปโภคบริโภค

๖๘๓	แห่ง ๖๗๒	แห่ง ๙๘.๓๙

(๒)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาด

ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

๗๐๐	แห่ง ๖๙๘	แห่ง ๙๙.๗๑

(๓)	พฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภยัแล้ง ๑,๒๘๕	แห่ง ๑,๒๒๐	แห่ง ๙๔.๙๔

(๔)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ

๙๗	แห่ง ๗๒	แห่ง ๗๔.๒๓

(๕)	วางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์ 

น�้าบาดาล

๑,๔๕๘	บ่อ

๘๐๕	สถานี

๑,๔๕๘	บ่อ

๘๐๕	สถานี

๑๐๐

(๖)	ก�ากับควบคุมประกอบกิจการน�้าบาดาล ๒,๐๐๐	บ่อ ๑,๖๙๔	บ่อ ๘๔.๗๐

(๗)	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่ง 

ทางถนน	ระยะเร่งด่วน

					(๗.๑)	พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 

น�้าอุปโภคบริโภค

๘๙๒	บ่อ ๓๖๒	บ่อ ๔๐.๕๘

					(๗.๒)	จัดหาแหล่งน�า้บาดาลทีม่คุีณภาพเพ่ือใช้ในการบรรเทา 

และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน�้าของประชาชนในพื้นที่แล้ง 

ซ�า้ซากและมปัีญหาคณุภาพน�า้เคม็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

๑๕	แห่ง - -

					(๗.๓)	ศกึษาส�ารวจและจดัท�าแผนท่ีน�า้บาดาลขัน้รายละเอยีด	

มาตราส่วน	๑:๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

๘๗	ระวาง - -

					(๗.๔)	ส�ารวจและศกึษาค่าพ้ืนฐานโลหะหนักในน�า้บาดาล	

ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก

๒๘	แห่ง - -

					(๗.๕)	พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน�้าบาดาล

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

๑	ระบบ - -

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�้าอุปโภคบริโภค

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์

น�้าบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์

น�้าบาดาล

  ๕.๒.๕ การจัดการน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

   (๑)	 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ก่อสร้างโครงการ

ชลประทานขนาดกลาง	 ๖๐	 โครงการ	 และก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/

ชนบท	 ๑๘๑	 โครงการ	 รวมทั้งส�ารวจ	 ออกแบบ	 และจัดหาที่ดิน	 เพื่อเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน

และกักเก็บน�้าให้เพียงพอส�าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตพ้ืนที่โครงการและพื้นที่นอกเขตชลประทาน	

๓๕๘,๗๗๗	ไร่	

	 	 	 (๒)	 ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ต่อเนื่อง	 ๑๐	 โครงการ

เช่น	โครงการกิว่คอหมา	จงัหวดัล�าปาง	โครงการผนัน�า้จากพืน้ทีลุ่่มน�า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก-อ่างเกบ็น�า้

บางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	 (แผนระยะที่	 ๒)	 และโครงการ

อ่างเก็บน�้าคลองหลวง	จังหวัดชลบุรี	และด�าเนินโครงการใหม่	๑	โครงการ	คือ	โครงการบรรเทาอุทกภัย

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี	๒๕๕๘

	 	 	 (๓)	 พัฒนาแหล่งน�้าในเขตปฏิรูปที่ดิน	 ด้วยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้า

และกระจายน�้าเพื่อการเกษตร	๖๑	แห่ง	ในพื้นที่	๒๐	จังหวัด	และการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา	

พื้นที่	๔๘,๓๖๕	ไร่

	 	 	 (๔)	 การจัดหาแหล่งน�้าในระดับไร่นาและชุมชน	 โดยการก่อสร้างแหล่งน�้า

ในไร่นานอกเขตชลประทาน	 ๕๐,๐๐๐	 บ่อ	 พัฒนาแหล่งน�้าชุมชน	 ๘	 แห่ง	 รวมทั้งพัฒนาแหล่งน�้า

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	๑๕๐	แห่ง	
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	 	 	 (๕)	 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง	 ในพื้นที่เกษตรกรรม

และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	จ�านวน	๐.๙๑	ล้านไร่	การปฏิบัติการฝนหลวง	จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	

๑๘	หน่วย	มีพื้นที่ได้รับประโยชน์	๑๖๓.๘๒	ล้านไร่

 ๕.๓ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ภัยแล้ง/น�้าท่วม)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	

๒๕๕๘	อนมุตัแิผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัแล้ง	เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการป้องกนัภัยแก้ไขปัญหา

และบรหิารจดัการภยัแล้ง	และแผนสนบัสนนุแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๘	

และด�าเนินการควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้กระทรวง	 กรม	 จังหวัด

อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคเอกชน	มูลนิธิ	 และองค์กรการกุศล	ถือปฏิบัติ	ประกอบด้วย

๔	 ยุทธศาสตร์	 ๑๙	 มาตรการ	 ๔๙	 กิจกรรมหลกั	ประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์ที	่ ๑	การเตรยีมการป้องกนั

และลดผลกระทบ	ยทุธศาสตร์ที	่๒	การเตรียมพร้อมรับภัย	ยุทธศาสตร์ที่	๓	การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	

และยทุธศาสตร์ที	่๔	การจดัการหลงัการเกิดภยั	โดยได้ตัง้ศนูย์รบัเรือ่งราวร้องทกุข์เพือ่ให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน	เช่น	เครื่องสูบน�้า	เครื่องและระบบผลิตน�้าประปา	รถบรรทุกน�้า	ภาชนะ

เก็บน�้า	ชุดเจาะบ่อน�้าบาดาล	ชุดเป่าล้างท�าความสะอาดบ่อน�้าบาดาล	ชุดซ่อมระบบประปา	และระบบ

น�้าดื่มสะอาด	 รวมทั้งด�าเนินโครงการเเละกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รายละเอียดเน้ือหาปรากฏอยู่ในส่วนของ

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๔

๖. การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ที่เกิดจาก
การผลิตและการบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน

 ๖.๑ การฟ้ืนฟรูะบบบ�าบดัน�า้เสยีคลองด่านเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ 

โดยได้ด�าเนินโครงการประเมินศักยภาพทางเทคนิคและการยอมรับ 

ของประชาชนส�าหรบัการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบ�าบดั

น�้าเสียเขตควบคุมมลพิษ	 จงัหวดัสมทุรปราการ	 (คลองด่าน)	 เพือ่ประเมนิ

ความเป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการต่อและความคุ้มค่า	 รวมทั้งประเมิน

ประสทิธภิาพของระบบและเครือ่งจักรและส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

ในพืน้ที	่โดยด�าเนนิการดังนี้

	 	 ๖.๑.๑	 ส�ารวจพืน้ทีโ่ครงการระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี 

เขตควบคมุมลพิษ	จงัหวดัสมทุรปราการ	เพือ่พจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการ 

ใช้ประโยชนโ์ครงการ	 ซึ่งได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานในการรับมอบ

ทรัพย์สินและแนวทางการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบรวบรวมและ 

บ�าบดัน�า้เสยี	 และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างกรมควบคมุมลพษิหารอืกรมบญัชกีลาง

เกีย่วกบัการตรวจรบัทรัพย์สนิ	
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	 	 ๖.๑.๒	 ก�าหนดแนวทางการจัดท�าโครงการขอบเขตงานโครงการประเมินศักยภาพ 

ทางเทคนิคและการยอมรับของประชาชนส�าหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวม 

และบ�าบดัน�า้เสียเขตควบคมุมลพิษ	จงัหวดัสมทุรปราการ	(คลองด่าน)	และองค์การจดัการน�า้เสยีได้ว่าจ้าง 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นทีป่รกึษาโครงการระยะที	่ ๑	 ระยะเวลาด�าเนนิงาน	๑๕๐	 วนั	 ซึง่ขณะนี้ 

อยูร่ะหว่างการพจิารณางบประมาณในการด�าเนนิโครงการประเมนิศกัยภาพทางเทคนคิและการยอมรบั 

ของประชาชนส�าหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียเขตควบคุมมลพิษ	

จงัหวดัสมทุรปราการ	(คลองด่าน)	ระยะที	่๒	

ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน)

 ๖.๒ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ	วกิฤตหมอกควันในพืน้ที่

ภาคเหนอืเริม่ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนกมุภาพนัธ์	 ๒๕๕๘	ซึง่ปรมิาณฝุน่ละอองสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐานและ

อยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก	 ส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลง	 และมีผลให้ต้องเล่ือนเที่ยวบิน

จ�านวนหลายเทีย่วบนิ	จงึได้ด�าเนนิการดงันี้

  ๖.๒.๑ ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัภาคเหนอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

โดยให้จังหวดัเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัตามระบบศนูย์สัง่การแบบเบด็เสรจ็	(Single	Command)	เน้นการแก้ไข

ปัญหาทีต้่นเหตแุละการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนภายใต้แนวคดิ	“๑๒๐ วนั คนืฟ้าใส อากาศบรสุิทธิ์

ให้ชุมชน”	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงเวลาเส่ียงต่อการเกิดวิกฤต

หมอกควนั	ระหว่างวนัท่ี	๑	มกราคม-๓๐	เมษายน	๒๕๕๘

  ๖.๒.๒ ด�าเนนิการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั

และไฟป่าภาคเหนือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ภาคเหนือ	 โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานและระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อลดและควบคุม

การเผาและปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็วที่สุด	 ประกอบด้วย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

345344 นโยบายข้อ ๙ นโยบายข้อ ๙

	 	 	 (๑)	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม	 เพ่ิมก�าลงัหมูเ่ฝ้าระวงั	 ดบัไฟ	 และลาดตระเวน	

จากนอกพ้ืนทีม่าเสรมิก�าลงัอ�านวยการให้เครอืข่ายภาคประชาชน

ที่จัดตั้งไว้เข้าร่วมการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า	 สนับสนุน

อากาศยาน	(เฮลคิอปเตอร์)	๓	ล�า	ส�าหรบัการบนิลาดตระเวนและ

การบินดบัไฟ

	 	 	 (๒)	 กระทรวงมหาดไทย	 จัดตั้งศูนย์

อ�านวยการเฉพาะกิจในระดบัอ�าเภอ	มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง 

ทกุระดบัประชมุช้ีแจงท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน

	 	 	 (๓)	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพิม่เทีย่วบนิปฏบิตักิารฝนหลวง	จาก	๖	เทีย่วบนิ	 

เป็น	๘	เทีย่วบนิ	และหากพืน้ทีใ่ดท�าฝนไม่ได้กจ็ะพยายามดดัแปลงสภาพอากาศเพือ่ให้อากาศมกีารหมนุเวยีน 

มากขึน้	 และเป็นเจ้าภาพในการลงทะเบยีนผูม้อีาชีพหาของป่า	 ล่าสตัว์	 ราษฎรเจ้าของไร่ข้าวโพด	 ข้าวไร่	

และเลี้ยงสัตว์	ทั้งในและนอกพื้นที่ป่า

	 	 	 (๔)	 กระทรวงกลาโหม	จดัก�าลงัและยทุโธปกรณ์สนบัสนนุการปฏิบตัใินอ�าเภอ

ทีเ่สีย่ง	เช่น	การจัดเฮลคิอปเตอร์สนบัสนนุการลาดตระเวนทางอากาศในพืน้ทีเ่ข้าถงึยาก	การจัดเครือ่งบนิ

ล�าเลียงแบบที	่๒ก	(BT-67)	พร้อมเจ้าหน้าท่ีปฏบิตัภิารกจิโปรยน�า้สลายหมอกควนั	การจัดเครือ่งบนิโจมตี

และธรุการแบบที	่ ๒	 (AU-23A)	พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ละอปุกรณ์	ปฏบิตัภิารกจิกระจายเสยีงประชาสมัพนัธ์	

รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ	 ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาป่า	 การจดัเครือ่งบนิโจมตแีละธรุการ

แบบที	่๒	(AU-23A)	พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ละอปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยกล้องอนิฟาเรด	(FLIR)	และถ่ายทอดสญัญาณ

จากอากาศสูพื่น้	(Video	Down	Link:	VDL)	

	 	 	 (๕)	 กระทรวงสาธารณสขุ	 จดัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุลงพืน้ทีเ่พือ่ให้ค�าแนะน�า 

ด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและแจกอุปกรณ์การแพทย์ทีจ่�าเป็น	เช่น	หน้ากากอนามยั	เวชภณัฑ์	จดัท�าห้อง	

Clean	Room	ในพ้ืนทีเ่พือ่ให้ชาวบ้านทีส่ขุภาพไม่ค่อยดีเข้ามาพกั

	 	 	 (๖)	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี สนบัสนนุข้อมลูภาพถ่ายดาวเทยีม	

พืน้ทีเ่สยีหายจากการถกูไฟไหม้	ตลอดจนการคาดการณ์พืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิไฟล่วงหน้า	 เพือ่เป็นข้อมลู

ให้หน่วยงานท้องถิน่ระดมสรรพก�าลัง	เฝ้าระวงั	และเข้าดบัไฟได้อย่างทันท่วงที

	 	 	 (๗)	 กระทรวงคมนาคม	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟในเขตริมทางหลวง	

ณ	แขวงการทางทกุจงัหวัด

	 	 	 (๘)	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิรบัแจ้งความเหตกุารณ์เผาป่าและจดัพนกังานสอบสวน

เพือ่ด�าเนนิการกบัผูฝ่้าฝืนประกาศของทางราชการหรอืผูท้ีเ่ข้าไปเผาป่าเป็นการเฉพาะทุกสถานีต�ารวจ	

และจัดชุดชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชี้แจงท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

345344 นโยบายข้อ ๙ นโยบายข้อ ๙

	 	 	 (๙)	 จัดตั้งศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

แห่งชาต	ิ (ศอ.กฟป.ชาติ)	ซึง่ได้มกีารประชมุทางไกล	 (Video	Conference)	

ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ�าทกุวนั	 เพือ่ให้หน่วยงานได้รบัทราบ

สถานการณ์และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั	 รวมถงึ 

ร่วมก�าหนดแนวทางในการรบัมอืกบัสถานการณ์อย่างทนัท่วงที	

	 	 	 (๑๐)		แจ้งประสานไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อขอความร่วมมือให้เร่งควบคุม 

และลดการเผาโดยด่วน	 ตามข้อก�าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ 

จากหมอกควนัข้ามแดนรวมถงึการยกระดับความร่วมมอืระหว่างกนัในการด�าเนนิงานตามข้อตกลงอาเซยีน 

เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 การเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย	

	 	 	 ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้มีจ�านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน 

ลดลงจากเดมิ	๔๘	วนั	(ในปี	๒๕๕๗)	เหลอืเพยีง	๔๒	วนั	นอกจากนี	้ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	

(MoU)	ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัจากการเผาเศษวสัดภุาคการเกษตรในพืน้ทีป่ลูกข้าวโพด

เลีย้งสตัว์กบัภาคเอกชน

  ๖.๒.๓ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม สร้างจิตส�านึก	ในการป้องกนัลดการเผา

ในที่โล่ง	 จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาป่า	 ลดหมอกควัน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 เปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน

ปลอดการเผา	 ในพืน้ที	่ ๙	 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	จ�านวน	๕	หมูบ้่าน	 จดัท�าโครงการ	 “พฒันาทกัษะ

และศนูย์การเรยีนรู	้หมูบ้่านต้นแบบปลอดการเผาให้กบัหมูบ้่านทีเ่ป็นเครอืข่าย”	๙	แห่ง	และจดักจิกรรม

วนัรณรงค์ให้ปลอดควนัพิษไฟป่า

	 	 ทั้งนี้	 ในระยะต่อไปมีแผนด�าเนินการป้องกันไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่า	 โดยด�าเนินการ

ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด	 ลาดตระเวน	 ป้องปรามและหาข่าวอย่างเข้มข้น	 สร้างแนวร่วมชุมชน

อย่างต่อเนือ่ง	 และสนบัสนนุองค์ความรูใ้ห้แก่บคุลากรในเรือ่งดงักล่าว	 เพือ่ส่งเสรมิความรูแ้ละแนวทาง

การท�าเกษตรโดยไม่เผา

แก้ไขโดยการลดปรมิาณฝุน่ละอองไม่ให้เกนิ ๑๒๐ ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

PB346 นโยบายข้อ ๙ นโยบายข้อ ๙



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

347PB นโยบายข้อ ๑๐ นโยบายข้อ ๑๐

นโยบายข้อ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

“...ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ

ภูมิภาค และท้องถิ่น...กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้

โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก...ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ...”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

349348 นโยบายข้อ ๑๐ นโยบายข้อ ๑๐

นโยบายข้อ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

	 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา	ประกอบด้วย	บุคลากร	งบประมาณ	และอ�านาจ

ตามตัวบทกฎหมาย	 ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่	 ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ	

ให้ความสะดวก	 หรือเป็นอุปสรรคต่อการท�ามาหากินและการด�ารงชีวิตได้	 แต่น่าเสียดายว่า	

ในเวลาท่ีผ่านมา	 ระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง

ในสังคม	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ	เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัด

ทีก่ฎระเบยีบนานาประการซึง่มมีาแต่อดีตและยงัมไิด้แก้ไขให้ทนักระแสความเปลีย่นแปลงของโลก	

ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ	 เช่น	 เสียค่าใช้จ่ายสูง	

ใช้เวลามาก	 มีการขออนุญาตซ�้าซ้อน	 ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ�าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน	

บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน	 จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง	

มีการทุจริตคอร์รัปชัน	 สร้างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล�้าในสังคม	 ไม่จูงใจให้นักลงทุน

เข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส�ารวจหรือรายงานประจ�าปีของหน่วยงาน

ต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่าย

ในการท�าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว	รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้

	 ๑๐.๑	 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ	

ภูมิภาค	 และท้องถิ่น	 ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ซ�้าซ้อน

หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว	 ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้	 แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส	 ชัดเจน	 สามารถบริการประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม	 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 การบริหารจัดการภาครัฐ

แบบใหม่	 การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง	 และการอ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ	 ลดต้นทุนด�าเนินการ

ของภาคธุรกิจ	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ	 และการรักษาบุคลากรภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ	 โดยจะด�าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล�าดับ

ความจ�าเป็น	และตามทีก่ฎหมายเอือ้ให้สามารถด�าเนนิการได้
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	 ๑๐.๒	 ในระยะแรก	 กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ

ได้โดยรวดเร็ว	 ประหยัด	 และสะดวก	 ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบ

ที่ชัดเจน	ขั้นตอนที่แน่นอน	ระยะเวลาด�าเนินการที่รวดเร็ว	และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม	โปร่งใส	

มใิห้เจ้าหน้าทีห่ลกีเลีย่ง	ประวงิเวลา	หรอืใช้อ�านาจโดยมชิอบก่อให้เกดิการทจุรติ	การสญูเสยีโอกาส	

หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน	 ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง

หน่วยงานให้บริการด้านการท�าธุรกิจ	 การลงทุน	 และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�าวัน

เป็นส�าคัญ

	 ๑๐.๓	 ยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรฐัให้มปีระสทิธภิาพ	สามารถให้บรกิารเชงิรกุ

ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทาง

เข้ามายังส่วนกลาง	 ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย

ซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้

โดยสะดวก	การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม	ณ	จุดเดียว	(One	Stop	Service)	

และระบบรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่มบรูณ์แบบ	พฒันาหน่วยงานของรฐัให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้

มีการสร้างนวัตกรรมในการท�างานอย่างประหยัด	มีประสิทธิภาพ	และมีระบบบูรณาการ

	 ๑๐.๔	 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ	วางมาตรการ

ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง	 และส่งเสริมให้มีการน�าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้

ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง	ๆ

	 ๑๐.๕	 ใช้มาตรการทางกฎหมาย	 การปลูกฝังค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจิตส�านึก

ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต	 ควบคู่กับการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด	 ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ไม่จ�าเป็น	

สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร	 หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต	 เช่น	 ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง	

การอนุญาต	 อนุมัติ	 และการขอรับบริการจากรัฐ	 ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว	 ใช้เวลานาน	 ซ�้าซ้อน	

และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

	 ๑๐.๖	 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ	 และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ	 โดยถือว่าเรื่องนี้

เป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน	 ทั้งจะเร่งรัด

การด�าเนนิการต่อผูก้ระท�าการทจุรติและประพฤติมชิอบทัง้ในด้านวนิยัและคด	ีรวมทัง้ให้ผู้ใช้บรกิาร

มโีอกาสประเมนิระดบัความน่าเช่ือถอืของหน่วยงานของรฐั	และเปิดเผยผลการประเมนิต่อประชาชน	

ทั้งจะน�ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา	 เช่น	 การจัดซ้ือจัดจ้าง	 การร่วมทุน	 การใช้จ่ายเงินภาครัฐ	

การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัโิดยมชิอบ	การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าที	่การมผีลประโยชน์ขดัแย้ง

หรือทับซ้อน	 ซ่ึงได้มีค�าวินิจฉัยขององค์กรต่าง	 ๆ	 เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

	 ๑๐.๗	 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อสอดส่อง	 เฝ้าระวัง	 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ท้ังจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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๑. การปรับปรุงระบบราชการ

 ๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ

  ๑.๑.๑ ปรบับทบาทภารกจิของหน่วยงานภาครฐั	ได้จดัท�าโครงการการปรบับทบาท

ภารกิจหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อส่งเสริม	 ก�ากับ	 ติดตาม	 ผลักดัน	 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ปรับปรุง	 ทบทวนบทบาทภารกิจ	 โครงสร้าง	 และระบบบริหาร	 ให้มีความเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ	

และการด�าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	 จังหวัด	 สถาบันอุดมศึกษา	

และองค์การมหาชน	 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์	 มีคุณภาพ	 มีการบริหารจัดการภายใน

องค์การที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน	 โดยปรับปรุงระบบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การน�านโยบายรัฐบาลและประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจ

หรือมีข ้อสั่งการมาเป็นแนวทางในการก�าหนดตัวช้ีวัดและจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการต่าง	ๆ 	การก�าหนดตวัชีว้ดัของกระทรวงให้สอดคล้องกบัแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศ	

เพื่อขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและถ่ายทอดเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศ

ลงสูร่ะดบักระทรวงและจงัหวดั	โดยขณะนีส่้วนราชการ	จงัหวดั	สถาบนัอดุมศกึษา	และองค์การมหาชน	

ได้ลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ครบถ้วนแล้ว	และอยู่ระหว่าง

การติดตามประเมินผล	 นอกจากนี้	 ได้พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและขีดสมรรถนะของหน่วยงาน

เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และความร่วมมือในการท�างานแบบกลไก

เครือข่าย	 การให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ข้อเสนอแนะ	 และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน	 รวมทั้ง	 

ได้ด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์เพือ่ทบทวนบทบาทภารกจิและความจ�าเป็นในการคงอยูข่ององค์การมหาชน 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันทัง้	 ๓๘	 แห่ง	 พร้อมมาตรการรองรับส�าหรบักรณทีีม่กีารเสนอยบุเลกิองค์การมหาชน	 

โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

  ๑.๑.๒ ทบทวนภารกิจของส่วนราชการ	 ตามมาตรา	 ๓๓	 แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 โดยการวิเคราะห์	 ก�ากับ	

ติดตาม	การปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างด�าเนินการถ่ายโอนงาน	 รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน

เพื่อให้สามารถถ่ายโอนงานให้ส�าเร็จโดยเร็ว	 ขณะนี้มีงานที่ต้องถ่ายโอน	 รวม	๑๔๑	 งาน	ถ่ายโอนงาน

แล้วเสร็จ	๘๑	งาน	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๔๒	งาน	ไม่เห็นควรถ่ายโอนงาน	๑๘	งาน	

 ๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

  ๑.๒.๑ ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก 

เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการให้บรกิารภาครฐัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศไทย	และปรับปรงุระบบการให้บรกิารประชาชน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยมีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ให้แก่หน่วยงานของรัฐทีด่�าเนนิการพฒันาคณุภาพการให้บริการได้ตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด	 มีผลงานท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๗๘	 รางวัล	 และยังได้ส่งเสริม 

ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเสนอผลงาน 
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เพื่อรับรางวัล	 United	 Nations	 Public	 Service	 Awards	 ขององค์การ

สหประชาชาติ	 นอกจากนี	้ ยงัมกีารมอบรางวัลอืน่	 ๆ	 ให้แก่หน่วยงานภาครฐั 

ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่น	ทุ่มเท	ตั้งใจปฏิบัติราชการจนมีผลงานการพัฒนาคุณภาพ

การให้บรกิาร	การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม	และการบรหิารจดัการ

องค์กรที่โดดเด่น	ซึ่งได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล	ประจ�าปี	๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๒๕	

กนัยายน	๒๕๕๘	ณ	หอประชมุกองทพัเรอื	โดยมรีฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี	 

(นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ)	เป็นประธาน	มีรางวัลประกอบด้วย	

		 	 	 -	 	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 (มอบให้แก่หน่วยงานที่ด�าเนิน

การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารได้ตามมาตรฐานทีก่�าหนด)	จ�านวน	๗๘	รางวลั

		 	 	 -	 	 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	

(มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการได้อย่างโดดเด่น)	จ�านวน	๑๙	รางวลั

		 	 	 -		รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	(มอบให้แก่หน่วยงาน 

ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การท่ีเป็นเลิศ 

ในแต่ละด้านเทียบเท่ามาตรฐานสากล)	จ�านวน	๑๓	รางวัล

  ๑.๒.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการด�าเนินการจดัท�าข้อตกลงระดับการให้บรกิาร 

(Service Level Agreement: SLA)	โดยครอบคลุมใน	๖	ประเด็น	ได้แก่	(๑)	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการ 

ให้บริการจนแล้วเสรจ็	 (๒)	 ขัน้ตอนการให้บริการ	 (๓)	 คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 

(๔)	รูปแบบและการเข้าถึงบริการ	(๕)	ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	และ	(๖)	ค่าใช้จ่ายในการบริการ	

ซ่ึงการจัดท�า	 SLA	 จะลดความไม่ชัดเจนและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการของรัฐ 

ในเบื้องต้นได้น�าร่องใน	 ๔๐	 ส่วนราชการ	 จ�านวน	๔๓	 กระบวนงาน	 และได้ขยายผลการด�าเนินการ 

โดยก�าหนดให้ส่วนราชการ	จ�านวน	๗๐	หน่วยงาน	คัดเลือกงานบริการที่ส�าคัญเพื่อน�ามาจัดท�าข้อตกลง

ระดับการให้บริการ	 นอกจากนี้	 ยังได้ก�าหนดให้ส่วนราชการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ 

ณ	จดุให้บรกิารภายในวนัที	่๓๑	มนีาคม	๒๕๕๘	เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้รบัข้อมลูทีช่ดัเจนในการตดิต่อราชการ

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรวบรวมข้อมลูผูบ้รกิารของส่วนราชการเพือ่เตรยีมส�ารวจความพงึพอใจต่อกระบวนการ

ให้บริการที่ได้จัดท�าข้อตกลงระดับการให้บริการ	

  ๑.๒.๓ ประกาศใช้พระราชบญัญัตกิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	 ซ่ึงก�าหนดให้ส่วนราชการจัดท�าคู่มือ 

ส�าหรบัประชาชนและประกาศอย่างชดัเจนให้ประชาชนทราบ	 โดยคู่มือ

ส�าหรับประชาชนดังกล่าวต้องระบุถึงวิธีการ	 ขั้นตอน	 ระยะเวลา	 รวมทั้ง

เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการตดิต่อขอรบับริการต่าง	ๆ 	

จากหน่วยงานราชการ	พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่	

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา	นบัเป็นจดุเปล่ียนทีส่�าคัญของการด�าเนนิการ

ในปี	๒๕๕๘	มีหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับ

รางวัล	United	Nations	Public	Service	

Awards	2015	จ�านวน	๒	หน่วยงาน	ได้แก่	

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 สาขาการส่งเสริม

แนวทางการด�าเนินการของภาครัฐโดยรวม

ในยุคข้อมูลข่าวสาร	 จากผลงาน	 Holistic	

school	in	hospital:	HSH	และโรงพยาบาล

ขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 สาขา

การส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาค

ทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ	

จากผลงาน	Fast-track	Service	for	High-

risk	Pregnancies
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ช่องทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกบังานบรกิาร

ภาครฐัตามพระราชบัญญตักิารอ�านวยความสะดวกฯ

• ศูนย ์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ	ชัน้	๑	อาคารส�านกังาน 

ก.พ.	(เดิม)	ถนนพิษณุโลก

• โทรศัพท์สายด่วน	๑๑๑๑	กด	๒๒

• ศูนย์บริการประชาชน	 (จุดบริการประชาชน	

๑๑๑๑)	 อาคารส�านักงาน	 ก.พ. 	 ( เดิม )	 

ถนนพิษณุโลก

• ตู ้ 	 ปณ. 	 ๑๑๑๑	 ปณ.	 ท� า เนียบรั ฐบาล	

กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๒๐	(ไม่ต้องติดแสตมป์)

• www.1111.go.th

พิจารณาอนุมัติ	 อนุญาต	 ของส่วนราชการ	 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะช่วย

ขจัดความล่าช้า	ท�าให้การด�าเนินการเร็วขึ้น	(faster)	ลดความสิ้นเปลือง	

(cheaper)	และท�าให้เรียบง่าย	(easier)	ประชาชนไม่ยุ่งยากหรือล�าบาก

เวลาไปตดิต่อราชการ	อนึง่	รฐับาลได้ให้ความส�าคญัแก่เรือ่งน้ีโดยเมือ่วันที่	

๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ซึง่เป็นวนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบันีม้ผีลใช้บงัคบั 

พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้เป็นประธานในงาน 

เปิดตวัคูม่อืส�าหรบัประชาชนและเวบ็ไซต์ศนูย์รวมข้อมลูเพือ่ตดิต่อราชการ 

(www.info.go.th)	 และรองนายรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม) 

ได้เป็นประธานในพิธีเปิด	 “ศูนย์อ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ”	ณ	อาคารส�านกังาน	ก.พ.	(เดมิ)

	 	 	 นอกจากน้ี	 ได้ใช้ช่องทาง	 ๑๑๑๑	 ในการรับ 

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบังานบรกิารภาครฐัตาม 

พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกฯ	เนือ่งจากเห็นว่าช่องทาง	๑๑๑๑	

เป็นทีรู้่จกั	 และประชาชนให้ความเชือ่มัน่	 โดยประชาชนสามารถสอบถาม

ข้อมูลรวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับงานบริการภาครัฐตามพระราช

บัญญัติดังกล่าว	ได้ที่โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข	๑๑๑๑	กด	๒๒

	 	 	 ทั้งนี้	 ในส่วนของความก้าวหน้าในการจัดท�า 

คูม่อืส�าหรับประชาชนนัน้	ได้เผยแพร่คูม่อืทีผ่่านการตรวจสอบความเหมาะสม 

ตามแนวทางที่ก�าหนดแล้วในเว็บไซต์	www.info.go.th	เพื่อให้ประชาชน

สามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้โดยง่าย	 ในขณะที่คู ่มือบางส่วน 

อยู่ระหว่างจัดท�าและแก้ไขก่อนท่ีจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป	นอกจากนี	้

ได้พฒันาแอปพลเิคชัน	“คูมื่อประชาชน”	เพือ่ให้ประชาชนสามารถค้นหา

คู่มือส�าหรับประชาชนในเรื่องท่ีต้องการติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น	 

โดยสามารถดรูายละเอยีดของคูม่อืในแต่ละเรือ่งได้	เช่น	ช่องทางการให้บรกิาร	 

ขัน้ตอน	ระยะเวลาทีต้่องใช้	ค่าใช้จ่าย	แบบฟอร์ม	ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม	 

โดยปัจจบุนัสามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนัดงักล่าวเพือ่ใช้งาน

ใน	Smartphone	ได้ทัง้ในระบบ	iOS	และ	Android	นอกจากนี	้ยงัอยูร่ะหว่าง 

การระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อปรับปรุง

ประสทิธภิาพในการให้บรกิารตามคูม่อืส�าหรบัประชาชนของหน่วยงานภาครฐั

ศูนย ์อ� านวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนุญาตของทางราชการ 	 มีภาร กิจส� าคัญ 

๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 เป็นหน่วยกลางที่ประสาน 

ระหว ่างประชาชนกับเจ ้าหน้าที่ของรัฐในการ 

ขออนุญาตอนุมัติต่าง	ๆ	 (๒)	เป็นศูนย์รับเรื่องราว 

ร ้ องทุกข ์ เ พื่ อช ่ วยคลี่ คลายป ัญหาในกรณีที่ 

ส่วนราชการไม่สามารถด�าเนินการได้ตามที่ระบุ 

ไว ้ ใน คู ่ มื อส� าห รับประชาชนโดยประชาชน

สามารถแจ้งที่ศูนย์อ�านวยความสะดวกฯ	 และศูนย์

อ�านวยความสะดวกฯ	 จะประสานกับส่วนราชการ

เจ้าของเรื่องเพื่อคลี่คลายแก้ปัญหาในเบื้องต้น	 

(๓)	 เป็นพี่เลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติฯ	
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  ๑.๒.๔ จัดท�าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘	 เพื่อพัฒนา

ระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ	 สามารถเป็นฐานส�าคัญของการพัฒนา

ในด้านต่าง	ๆ 	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท

ระบบสถิติฯ	 คอืคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย	๓	 ด้าน	 (ด้านเศรษฐกจิ	 ด้านสังคม	 และด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม)	คณะกรรมการทีป่รกึษาด้านวชิาการ	คณะอนกุรรมการด้านวชิาการ

สถิติ	 คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	 คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติ	 และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่าง	 ๆ	 รวม	 ๒๑	 คณะ	 

ส่วนการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศระดับพื้นที่	 (จังหวัด)	 นั้น	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน 

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศระดับพื้นที่เพื่อจัดท�าผังสถิติทางการระดับจังหวัด	วิเคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด	รวมทั้งจัดท�า

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่	

 ๑.๓ การจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

  ๑.๓.๑ ปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 โดยขยาย

เพดานเงินเดือนข้ันสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

เพิ่มข้ึน	 ๓	 ขั้น	 ส�าหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น	 หรือประมาณร้อยละ	 ๑๐	 ส�าหรับบัญชีเงินเดือน

แบบช่วง	 รวมท้ังปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	

  ๑.๓.๒ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนภาครัฐ	 ให้สอดคล้อง

กับอัตราตลาด	 ค่างาน	 และการค�านึงถึงระดับความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน	 รวมทั้งเพื่อรองรับบริบท

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	

การลงทุน	 แรงงานฝีมือ	 และเงินทุนอย่างเสรี	 โดยเฉพาะการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือท่ีจะกระทบ

ต่อก�าลังคนในภาครัฐ	 เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท�างานในประเทศสมาชิกได้ง ่ายขึ้น	

๘	สาขาอาชีพ	คือ	วิศวกรรม	การส�ารวจ	สถาปัตยกรรม	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	บัญชี	การบริการ/

ท่องเทีย่ว	นอกจากนี	้ได้ให้มกีารศึกษาเรือ่งการปรบัค่าตอบแทนของข้าราชการการเมอืงและข้าราชการ

ระดับสูงอื่น	ๆ	รวมทั้งเรื่องโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐด้วย

	 	 ในส่วนของการจัดอัตราก�าลังและการบริหารจัดการภารกิจบริการด้านสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสุข	 ได้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖-

๒๕๕๘	 รวม	 ๒๒,๖๔๑	 อัตรา	 เฉล่ียปีละ	 ๗,๕๔๗	 อัตรา	 เพื่อบรรจุพยาบาลและบุคลากรทางด้าน

สาธารณสุขโดยมีเงื่อนไขให้ต้องมีการทบทวนภารกิจและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ	 การพัฒนา

ระบบบริหารก�าลังคนด้านสุขภาพ	 การปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายก�าลังคนด้านสุขภาพ	

และการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

 ๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ	ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	

เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	 รวมทั้งให้ทุนการศึกษา	 เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ	 เช่น	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 การให้ทุนการศึกษา	

ทุนพัฒนาข้าราชการ	บุคลากรภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และทุนอื่น	ๆ 	เช่น	ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น	The	Young	
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Leader’s	Program:	YLP	(School	of	Government)	ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา	ณ	University	College	

Dublin:	 UCD	 ไอร์แลนด์	 ส�าหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ทุน	 Talent	 Network	

และทุนฝ ึกอบรมเพื่อ เสริมสร ้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ	 (Chief	 Human	

Resource	 Officer)	 นอกจากนี้	 ยังมีการปรับปรุงระบบเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ	

โดยจัดท�าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในราชการพลเรือนท่ีสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอายุประชากร	การเตรียมก�าลังคนภาครัฐ	

รูปแบบการจ้างงานภาครัฐ	และการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณในราชการพลเรือน

๒. การกระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ

 ๒.๑ การเตรยีมการด�าเนนิการตามโครงการจดัท�าร่างแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) และร่างแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายโอนภารกิจ	 งบประมาณ	

และบุคลากร	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะ

ได้โดยรวดเร็ว	 ประหยัด	 สะดวก	 และมีมาตรฐาน	 โดยขณะน้ีอยู ่ระหว่างการพิจารณาทบทวน	

ร่างแผนการกระจายอ�านาจฯ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	....	และร่างแผนปฏิบัติการฯ	(ฉบับที่	๓)	รวมทั้งรวบรวม

ความคดิเหน็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตังิาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อมาประกอบการทบทวน

จัดท�าแผนดังกล่าว

 ๒.๒ การประเมนิมาตรฐานขัน้ต�า่การจัดบรกิารสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.)	 เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 เทศบาล	

และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยได้ออกแบบและจัดท�าระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต�่า

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการศึกษา

ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับด�าเนินการตรวจรับงาน

 ๒.๓ การด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	 โดยจัดท�าประกาศจ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 (๑)	 ประกาศคณะกรรมการ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

พ.ศ.	๒๕๔๒	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ	(๒)	ประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจัดสรร

เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

โดยประกาศทั้งสองฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๗	
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 ๒.๔ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

โดยเมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จดัการท่ีด	ีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณ	ุเครืองาม)	เป็นประธาน	
มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัรางวลั	จ�านวน	๕๔	แห่ง	จ�าแนกเป็น	รางวลัดเีลิศ	๔๖	แห่ง	และรางวลั

ชมเชย	 ๘	 แห่ง	 ส่วนปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ�านวน	๑๔๐	 แห่ง	
โดยมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่	ีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
ในรอบแรกแล้ว	 และอยู่ระหว่างจัดท�ารายงานผลการตรวจประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ่อนที่คณะอนุกรรมการก�าหนด 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อไป

๓. การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

 ๓.๑ การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของรฐับาล	ประสานการด�าเนนิการเรือ่งร้องทกุข์และจดักจิกรรมพฒันาเครอืข่ายการปฏิบตังิานรบัเรือ่ง

ร้องทุกข์ของส่วนราชการระดับกระทรวง	กรม	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอิสระ	เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ระหว่างส่วนราชการ	 ให้สามารถส่งต่อและปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๓.๑.๑ ศูนย์บริการประชาชน มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

การร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ของประชาชน

ระหว่างวันที่ 

๑๒ ก.ย. ๕๖-๑๒ ก.ย. ๕๗

ระหว่างวันที่ 

๑๒ ก.ย. ๕๗-๑๒ ก.ย. ๕๘

ประชาชนแจ้งเรือ่งร้องทกุข์/แสดงความคดิเหน็
ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์บริการ
ประชาชน	ภายใต้ชื่อ	๑๑๑๑	ผ่าน	๔	ช่องทาง	
ได้แก่	
(๑)	สายด่วนของรัฐบาล	๑๑๑๑	
(๒)	เว็บไซต์	www.1111.go.th
(๓)	ตู้	ปณ.	๑๑๑๑	
(๔)	จุดบริการประชาชน	๑๑๑๑	
รวมทั้งแจ้งเรื่องผ่านทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ

จ�านวนเรื่องทั้งหมด	
๙๘,๙๗๕	เรื่อง

•	จ�านวนเรื่องทั้งหมด	
๑๔๘,๑๐๖	เรื่อง
(เพิ่มขึ้นร้อยละ	๓๓.๑๗)
•	ด�าเนินการจนได้ข้อยุติ	
๑๓๔,๘๗๓	เรื่อง	
(ร้อยละ	๙๑.๐๗)
•	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	
๑๓,๒๓๓	เรื่อง	
(ร้อยละ	๘.๙๓)

ที่มา	:	ศูนย์บริการประชาชน	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้	 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากช่วงวันที่	 ๑๒	กันยายน	๒๕๕๖-๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	จ�านวน	
๔๙,๑๓๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๑๗	
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ที่มา	:	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ๓.๑.๒ ศูนย์ด�ารงธรรม มีผลการด�าเนินการในช่วงสรุปผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

การด�าเนินการ จ�านวน (เรื่อง)

(๑) การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

					(๑.๑)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

					(๑.๒)	ด�าเนินการแล้ว

๗๗,๒๙๑

๔๕,๗๗๗

๓๑,๕๑๔

(๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ๙๖๓,๔๗๙

(ด�าเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง)

(๓) งานบริการ-ส่งต่อ (Service link)

					(๓.๑)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

					(๓.๒)	ด�าเนินการแล้ว

๓๗,๙๒๐

๗,๑๒๔

๓๐,๗๙๖

(๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค�าปรึกษา

     (๔.๑) การบริการข้อมูลข่าวสาร

														(๔.๑.๑)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

														(๔.๑.๒)	ด�าเนินการแล้ว

๑๘๔,๒๑๗

๕๒๙

๑๘๓,๖๘๘

     (๔.๒) การให้ค�าปรึกษา ๗๗,๖๙๒

(ด�าเนินการแล้วเสร็จทุกเรื่อง)

(๕) การรับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ 

ของประชาชน (เรื่องการปฏิรูป)

๙๑

(๖) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile service)

					(๖.๑)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

					(๖.๒)	ด�าเนินการแล้ว

๔,๗๘๕

๗๐๒

๔,๐๘๓

(๗) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

					(๗.๑)	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

					(๗.๒)	ด�าเนินการแล้ว

๔,๘๐๔

๒,๓๓๘

๒,๔๖๖
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  ๓.๑.๓ การรบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและการคุม้ครองผูบ้รโิภคผ่านสายด่วน 

สคบ. ๑๑๖๖ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค	 ได้จัดให้มีการรับแจ้ง

เร่ืองร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน	 สคบ.	 ๑๑๖๖	 โดยมีประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษาในเดือนกันยายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๔,๔๘๐	ราย

จ�าแนกตามประเภทเรื่องได้	ดังนี้

สถิติแสดงประเภทเรื่องร้องเรียนของสายด่วน ๑๑๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

ที่มา	:	ศูนย์บริการสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑๖๖	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๘

	 	 	 ในด้านการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	 มีผลการด�าเนินงาน	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ข้อมูล	ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๘	สรุปได้ดังนี้

ประเภทเรื่องการติดต่อการบริการ

สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑๖๖ 

•	ขอค�าแนะน�า/ปรึกษา	๒,๕๒๐	ราย		

•	ร้องเรียนร้องทุกข์	๑,๕๙๐	ราย

•	ติดตามผล	๓๕๕	ราย	

•	เสนอแนะ	๑๒	ราย	

•	อื่น	ๆ	๒	ราย

การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จ�านวน

(๑)	การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริโภค ๕๐๘	ราย

(เป็นเงิน	๕๐๘,๐๕๐	บาท)

(๒)	การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง	ๆ ๑,๑๑๕	ราย

(๓)	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๒๘๐	ครั้ง

(๔)	การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด	

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยคณะอนุกรรมการผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบ

ความผิด

๕๖	ครั้ง

อื่นๆ
๔๑.๐%

(๑,๘๓๕ ราย)

ดานสัญญา
๒๓.๒% 

(๑,๐๔๑ ราย)

ดานฉลาก
๒๗.๘% 

(๑,๒๔๔ ราย)

ดานโฆษณา
๔.๒% (๑๘๙ ราย)

ดานขายตรง
และตลาดแบบตรง
๓.๓% (๑๔๙ ราย)

ดานกฎหมาย
๐.๕% (๒๒ ราย)
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ที่มา	:	ระบบสารสนเทศฯ	ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ข้อมูล	ณ	วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๘

ศูนย ์ รับเรื่องร ้องเรียนเกี่ยวกับ

การศึกษาผ่านสายด่วน	 ๑๕๗๙	

www.1579.moe.go.th	 ทั้งหมด	

๒,๐๘๒	เรื่อง	

•		ยุติเรื่องแล้ว	๑,๖๒๑	เรื่อง	

•		อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	

			๔๖๑	เรื่อง

การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จ�านวน

(๕)	การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ๗๖๕	ราย

					(๕.๑)	ปัญหาด้านสัญญา ๓๒๗	ราย	(ร้อยละ	๔๒.๗๔)

					(๕.๒)	ปัญหาด้านฉลาก ๓๐๕	ราย	(ร้อยละ	๓๙.๘๗)

					(๕.๓)	ปัญหาด้านโฆษณา ๑๑๐	ราย	(ร้อยละ	๑๔.๓๘)

					(๕.๔)	ปัญหาด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ๒๓	ราย	(ร้อยละ	๓.๐๑)

  ๓.๑.๔ ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน ร้องทกุข์ ให้บรกิารประชาชนเกีย่วกบัการศกึษา	ได้จดัตัง้

ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน	ร้องทกุข์	ให้บรกิารประชาชนทีเ่กีย่วข้องกับการศึกษา	ซึง่ประชาชนสามารถร้องเรยีน	

ร้องทุกข์	เรื่องต่าง	ๆ	ผ่านหลากหลายช่องทาง	

 ๓.๒ การด�าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)	รัฐบาล

ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม	 (One	 Stop	 Service)	 เพ่ือเป็นศูนย์รวมการให้บริการงาน

ของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่	ณ	สถานที่แห่งเดียว	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการมาติดต่อขอรับบริการ	โดยมีรายละเอียดในการด�าเนินการ	ดังนี้

  ๓.๒.๑ ประเภทของงานบริการ แบ่งออกเป็น	๔	ประเภท	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 การให้บริการข้อมูล	ข่าวสาร	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

งานบริการของรัฐ

	 	 	 (๒)	 การให้บริการรับเร่ือง-ส่งต่อ	 โดยเป็นการรับงานแทนหน่วยงานอื่น

และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการต่อไป

	 	 	 (๓)	 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	

	 	 	 (๔)	 การรับเรื่องร้องเรียน	โดยศูนย์บริการร่วม

  ๓.๒.๒ รูปแบบของศูนย์บริการร่วม แบ่งได้เป็น	๔	ประเภท

	 	 	 (๑)	 ศูนย์บริการร่วมกระทรวง	 เป็นศูนย์รวมงานบริการของหน่วยงาน

ในสังกัดที่อยู ่ภายใต้กระทรวงเดียวกันมาให้บริการ	 ณ	 สถานที่แห่งเดียว	 ปัจจุบันมีศูนย์บริการ

ร่วมกระทรวง	จ�านวน	๑๕	กระทรวง

   (๒) ศูนย์บริการร่วมจังหวัด	 เป็นศูนย์รวมงานบริการของหน่วยงานที่อยู่

ในจังหวัดเดียวกันมาให้บริการ	 ณ	 สถานท่ีแห่งเดียว	 ทั้งน้ี	 หลายจังหวัดได้รวมศูนย์บริการร่วม

ไว้เป็นศูนย์เดียวกันกับศูนย์ด�ารงธรรม	 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการร่วมจังหวัด/ศูนย์ด�ารงธรรม	 จ�านวน	

๗๖	จังหวัด	

	 	 	 (๓)	 ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: 

G-Point) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ	 โดยรวมงานบริการ

ของภาครัฐมาให้บริการ	ณ	 สถานท่ีแห่งเดียว	 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน	ซึ่งรัฐบาล
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ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

เพื่อใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัลจัดตั้งศูนย์บริการร่วม	 

รวมทัง้หารอืกบัหน่วยงานภาครฐัเพื่อน�างานบริการมาให้บริการและ

ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ง

ศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	กรุงเทพมหานคร	ส�านักงาน

ประกันสังคม	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมการจัดหางาน	 ส�านักงาน

รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	 

เมื่อวันท่ี	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการเป ิดศูนย ์บริการร ่วม 

ในห้างสรรพสนิค้าแห่งแรก	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์	เมือ่วนัที	่๑๔	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 มีการเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า	 

แห่งที่	 ๒	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ศาลายา	 เมื่อวันที่	 ๓	กันยายน	๒๕๕๘	มีการให้บริการจาก 

หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	ท�าบัตรประชาชน	ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน	ช�าระภาษีรถยนต์	 ช�าระภาษีโรงเรือน	

ภาษีที่ดิน	 ขออนุญาตปลูกสร้าง	 ขอติดตั้งน�้าประปา	 โดยเปิดให้บริการทุกวัน	 นอกจากน้ี	 ได้มีการเปิด 

ให้บรกิาร	ณ	ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา	ขอนแก่น	และศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า	เชียงใหม่	แอร์พอร์ต	

ด้วยแล้ว	ทัง้นี	้จะมกีารเพิม่งานบรกิารให้มคีวามหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในแต่ละพืน้ทีใ่ห้มากข้ึน
	 	 	 (๔)	 ศูนย์บริการร่วมเฉพาะด้าน เป็นศูนย์รวมการให้บริการในงานบริการ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกันแบบครบวงจร	 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการร่วมเฉพาะด้านท่ีเปิดให้บริการ
เฉพาะกลุ่มผู้รับบริการ	๓	แห่ง	 ได้แก่	 (๑)	ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน	 (One	Start	One	
Stop	Investment	Center:	OSOS)	(๒)	ศูนย์บรกิารส่งออกแบบเบด็เสรจ็	(One	Stop	Export	Service	
Center:	OSEC)	และ	(๓)	ศูนย์บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างและการติดตั้งสาธารณูปโภค

 ๓.๓ การบรูณาการฐานข้อมูลภาครฐั	รฐับาลได้เร่งด�าเนนิการเรือ่งการบรูณาการฐานข้อมลู
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	ดังนี้	
  ๓.๓.๑ บรูณาการข้อมลูน�า้และภมูอิากาศแห่งชาตเิพือ่การตดิตาม	เฝ้าระวงั	คาดการณ์
สถานการณ์น�้าในภาวะปกติและวิกฤต	 วิเคราะห์และพยากรณ์น�้าล่วงหน้า	 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และวางแผนงานในทุกระดับ
  ๓.๓.๒ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อการบูรณาการข้อมูลไบโอเมตริก	
(Biometric)	 ประกอบด้วย	 ลายนิ้วมือ	 ใบหน้า	 DNA	 ม่านตา	 ฟัน	 ฯลฯ	 ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน	 และท�าหน้าท่ีในการให้บริการตรวจสอบข้อมูลแบบ	 identify	 หรือ	 verify	 แล้วแต่กรณี	
ซึ่งจะท�าให้หน่วยราชการทุกหน่วยได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลร่วมกัน	
  ๓.๓.๓ บูรณาการข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและรายได้เพื่อให้ประชาชนทุกคน
อยูใ่นระบบภาษอีากร	ส่วนประชาชนทีม่อีาชพีทีไ่ม่สามารถก�าหนดรายได้สุทธไิด้	ให้ก�าหนดตวัเลขกลาง
ในการประเมินรายได้ในแต่ละอาชีพอย่างเป็นธรรม	ทั้งนี้	ให้ก�าหนดมาตรการและวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์และสามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย	 เพิ่มคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ

ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

361360 นโยบายข้อ ๑๐ นโยบายข้อ ๑๐

  ๓.๓.๔ ศกึษาแนวทางการบรูณาการฐานข้อมลูของกระทรวงและก�าหนดชดุข้อมลู

ในการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางประเทศในระยะต่อไปตามอ�านาจหน้าที่

และกฎระเบียบที่มีอยู่	

 ๓.๔ การด�าเนนิงานของศนูย์กลางข้อมลูและบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐัส�าหรับประชาชน 

(Government Application Center: GAC)

  ๓.๔.๑  ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ (Government e-Service  

Website Portal)	ประกอบด้วย

	 	 	 (๑)	 เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ	 (Thailand	 e-Government	 Portal:	www.egov.go.th)	 

ซึ่งเป็นศูนย์รวมเว็บไซต์ข ้อมูลและบริการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 

โดยมีบริการหรือเว็บไซต์ของภาครัฐท่ีเผยแพร่หรือให้บริการผ่าน	 

www.egov.go.th	จ�านวนทัง้สิน้	๒,๕๔๗	เว็บไซต์	๔๕๔	หน่วยงาน	

	 	 	 (๒)	 ศู น ย ์ ก ล า ง ข ้ อ มู ล เ ป ิ ด ภ าค รั ฐ	 

(www.data.go.th)	โดยเป็นศนูย์รวมข้อมลูสาธารณะและข้อมลูภาครฐั 

ในรูปแบบมาตรฐานเปิด	มชีดุข้อมลูทีเ่ปิดเผย	จ�านวน	๒๕๑	ชดุข้อมลู	

จาก	๓๑	หน่วยงาน

	 	 	 (๓)	 ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ	

(www.info.go.th)	 ได้จัดท�าและเผยแพร่คู่มือบริการประชาชน 

ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาต

ของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยมีคู ่มือส�าหรับประชาชน	 

(เฉพาะส่วนกลาง)	ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว	จ�านวน	๔,๒๐๕	คู่มือ	

และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	 จ�านวน	๔๓๑	 คู่มือ	 ในส่วนของคู่มือฯ	 

ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ

เพื่อเผยแพร่ต่อไป	

  ๓.๔.๒ ศนูย์รวมบรกิารภาครฐัในรปูแบบโมบาย

แอปพลิเคชัน (apps.go.th) หรือแอปพลิเคชัน GAC ซึ่งเป็น 

ช่องทางส�าหรับประชาชนท่ีมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	 โดยมีบริการ

ภาครัฐในรูปแบบโมบายแอปพลเิคชนัให้บรกิารผ่าน	www.apps.go.th	 

จ�านวน	๑๐๘	บริการ	จาก	๖๘	หน่วยงาน	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

361360 นโยบายข้อ ๑๐ นโยบายข้อ ๑๐

  ๓.๔.๓ ช่องทางการเข้าถงึข้อมูลและบรกิารของรฐัผ่านตู้บริการ 

อเนกประสงค์ของรฐัทีต่ดิตัง้ในพืน้ทีส่าธารณะ	 โดยตดิตัง้	 Government	 

Kiosk	แล้ว	๒	แห่ง	ณ	ศูนย์	G-Point	สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	และ

ศนูย์การค้าเซน็ทรลั	ศาลายา	มรีะบบทีใ่ห้บรกิาร	๘	ระบบ	จาก	๔	หน่วยงาน	 

รวมทัง้ได้ตดิต้ัง	Government	Smart	Box	ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้ในพืน้ที่

สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน 

ได้สามารถเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสาร	 และบรกิารต่าง	 ๆ	 ของรฐั	 ซึง่ให้บรกิาร 

ในรปูแบบบรกิารออนไลน์	 (e-Services)	 โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการ

ของหน่วยงานรัฐต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส�าหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ข้อมลูของรฐัไปยงัประชาชน	มกีารน�าร่องตดิตัง้อุปกรณ์แล้ว	 จ�านวน	๒๗	 เครือ่ง	ณ	 จุดให้บริการของ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

 ๓.๕ การด�าเนินการจัดท�าช่องทางการสื่อสารภาครัฐ (G-Chat) รัฐบาลได้จัดท�าช่องทาง

การสือ่สารออนไลน์ผ่านอปุกรณ์สือ่สารแบบเคลือ่นที	่(Government	Mobile	Private	Communication:	

G-Chat)	 เช่น	Smartphone	และ	Tablet	 โดยให้บริการเฉพาะบุคลากรภาครัฐ	ซึ่งสามารถใช้งานได้

ทั้งระบบปฏิบัติการ	 iOS	และ	Android	รวมถึงการใช้งานผ่าน	Desktop	ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ

หลายแห่งให้ความสนใจใช้งานระบบ	 G-Chat	 ประมาณ	 ๑๙	 หน่วยงาน	 มีผู้ใช้งานรวมประมาณ	

๑๐,๐๐๐	ราย	

๔. การเสรมิสร้างระบบคณุธรรมในการแต่งตัง้และโยกย้ายบุคลากรภาครฐั 

อยู่ระหว่างจัดท�าร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการย้าย	 การโอน	 หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ....	

ตามมาตรา	๖๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และจัดท�าร่างหลักเกณฑ์	

วิธีการ	 และเงื่อนไขในการย้าย	 การโอน	 หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบ 

ร่างกฎ	ก.พ.	ดงักล่าว	นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิและวธิกีารประเมนิพฤตกิรรมทางจรยิธรรม 

ของผูท้ีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเพือ่เล่ือนข้าราชการพลเรอืนสามญัขึน้แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท

บริหารระดับสูงด้วย	

๕. การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลกูฝังค่านิยม คณุธรรม จรยิธรรม 
และจิตส�านึกความเป็นข้าราชการ

 ๕.๑ การด�าเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการทุจริต	

และเป็นเสมือนกฎหมายกลางท่ีก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต	 การจัดให้ม ี



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

PB362 นโยบายข้อ ๑๐ นโยบายข้อ ๑๐

ช่องทางในการรบัค�าขอ	ณ	จดุเดยีว	รวมทัง้การให้บรกิารข้อมลูทีชั่ดเจนเกีย่วกบัแนวทางการขออนญุาต

ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	แก่ประชาชน	โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจ

ในรายละเอียดเนื้อหาและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	

 ๕.๒ การส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส�าคัญของวินัยและการด�าเนินการ

ทางวินัย	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ผ่านการชี้แจงให้แก่

หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเรื่องต่าง	ๆ	 เช่น	กฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการด�าเนินการ

ทางวนิยั	พ.ศ.	๒๕๕๖	การพทิกัษ์ระบบคุณธรรมและความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตั	ิกระบวนการ

และวธิพิีจารณาเรือ่งการร้องทกุข์	 หลกัสตูรวทิยากรตัวคูณการพฒันาการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท	 :	 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นอกจากน้ี	 ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ยังได้จัดท�าโครงการเพื่อรณรงค์

และปลูกฝังค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	ในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงานด้วย	

 ๕.๓ การตรวจสอบการด�าเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องวินัย

ของส่วนราชการ	รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการตอบข้อหารือ

การให้ค�าปรึกษาแนะน�า

การตอบข้อหารือ
จ�านวน (เรื่อง)

(๑)	ตอบรับทราบรายงานการด�าเนินการทางวินัย ๒,๐๙๕

(๒)	ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๑๑,๔๐๗

(๓)	ตอบข้อหารือด้วยหนังสือเป็นทางการ ๑๒๗

(๔)	ขอทราบข้อเท็จจริง ๗๑

(๕)	จัดท�าความเห็นให้แก่ผู้แทน	ก.พ.	ในการประชุม	อ.ก.พ.	สามัญ

ของส่วนราชการต่าง	ๆ

๒,๙๑๕

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 	 การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามแนวนโยบายในข้อ	 ๑๐	 นี้	 ยังรวมถึง

เรือ่งของการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	รายละเอยีดเนือ้หาปรากฏอยูใ่นส่วน

ของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ	ข้อ	๑



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

363PB นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

นโยบายข้อ ๑๑
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“...เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย 

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 

เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ

หรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ...”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

365364 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

นโยบายข้อ ๑๑
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 ในสังคมที่อารยะ	การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่	ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�าเภอใจ

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�าคัญ	 แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียง

สักแต่ว่ามีกฎหมาย	 หากกฎหมายเหล่าน้ันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ

ของประชาชน	 เป็นธรรม	 คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย	

มมีาตรฐานตามหลกัสากล	ทนัสมยัและเป็นธรรมด้วย	มฉิะนัน้จะกลายเป็นสาเหตแุห่งความขดัแย้ง

และการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด	รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้

	 ๑๑.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	จะเร่งปรบัปรงุประมวลกฎหมายหลกัของประเทศและกฎหมาย

อืน่	ๆ 	ทีล้่าสมัย	ไม่เป็นธรรม	ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ	เป็นอปุสรรคต่อการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน	การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ	โดยจะใช้

กลไกของหน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ละระดมผูท้รงคณุวฒุมิาเป็นคณะกรรมการทีจ่ะจดัตัง้ขึน้เฉพาะกจิ

เป็นผู้เร่งด�าเนินการ

	 ๑๑.๒	 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ากฎหมาย

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน

ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น	 และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้

เสรมิศกัยภาพในทางกฎหมายมหาชน	การด�าเนนิคดปีกครอง	การยกร่างกฎหมาย	และการตคีวาม

กฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพและเกือ้กลูการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประชาชน

	 ๑๑.๓	 ในระยะต่อไป	จะจดัตัง้องค์กรปฏรูิปกระบวนการยตุธิรรมทีป่ราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ

	 ๑๑.๔	 น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและความรูท้างนติวิทิยาศาสตร์มาใช้เพือ่เร่งรดัการด�าเนนิคดี

ทกุขัน้ตอนให้รวดเรว็	เกดิความเป็นธรรม	และมรีะบบฐานข้อมูลทีเ่ชือ่มโยงกนัสามารถใช้ตดิตามผล

และน�าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
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	 ๑๑.๕	 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย	 รวดเร็ว	 ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครอง

ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส	 คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ	 และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิ

หรอืได้รบัผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม	โดยเน้นความสจุรติและความมปีระสทิธิภาพของภาครฐั	

ความเป็นธรรมของผู ้ได้รับผลกระทบ	 และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบ

การช่วยเหลือดังกล่าว

	 ๑๑.๖	 น�ามาตรการทางการเงิน	 ภาษี	 และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน

และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ	 หรือกระท�าผิด

เก่ียวกับการค้ามนุษย์	 แรงงานทาส	 การก่อการร้ายสากล	 ยาเสพติด	 และอาชญากรรมข้ามชาติ
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๑. การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม*
	 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันท่ี	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 โดยมีหลักการว่าในสังคมที่อารยะ

การยึดหลักนิติธรรมย่อมเป็นสาระส�าคัญ	 แต่หลักนิติธรรมที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือนั้นต้องสอดคล้อง

กบัความเป็นจรงิและความต้องการของประชาชน	เป็นธรรม	คุม้ครองสทิธมินษุยชน	ทัง้ต้องมกีระบวนการ

ยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย	มีมาตรฐานตามหลักสากล	ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย	ดังนั้น	รัฐบาลจึงได้ก�าหนด

นโยบายในเรือ่งดงักล่าว	โดยในระยะเฉพาะหน้า	ได้เร่งปรบัปรงุกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย

อื่น	ๆ	ที่ล้าสมัย	ไม่เป็นธรรม	ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ	เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 ไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ	 และเพิ่ม

ศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์

ทีจ่ะเปิดกว้างขึน้	ส่วนในระยะต่อไป	จะจดัตัง้องค์กรปฏิรปูกระบวนการยตุธิรรมทีป่ราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ	 น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู ้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�าเนินคดี

ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว	 เกิดความเป็นธรรม	 และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน	 และปรับปรุงระบบ 

การช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน	 เป็นต้น	 ซึ่งในรอบระยะเวลา	 ๑	 ปี	 ที่รัฐบาล

เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งการ

ออกกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม	 โดยมีกฎหมายที่ส�าคัญแบ่งเป็น	 ๕	 ด้านนโยบาย	 ได้แก	่

(๑)	นโยบายด้านความมั่นคง	(๒)	นโยบายด้านการต่างประเทศ	(๓)	นโยบายด้านเศรษฐกิจ	(๔)	นโยบาย

ด้านสังคม	และ	(๕)	นโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ดังนี้	

 ๑.๑ นโยบายด้านความมัน่คง	ให้ความส�าคญัในการจดัระเบยีบในการชมุนมุในพืน้ทีส่าธารณะ	

เพื่อให้การใช้สิทธิในการชุมนุมในที่สาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบต่อความม่ันคง

ของชาต	ิความปลอดภยัของสาธารณะ	จงึจ�าเป็นต้องออกกฎหมายใช้บังคบัในเรือ่งดงักล่าวเพือ่ความสงบสขุ

ของประเทศ	ดังนี้

กฎหมาย สถานะ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

*	ข้อมูลสถานะกฎหมาย	ณ	วันที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
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 ๑.๒ นโยบายด้านการต่างประเทศ	 ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน	จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้	

 ๑.๓ นโยบายด้านเศรษฐกจิ	ให้ความส�าคัญในเรือ่งการส่งเสรมิและวางรากฐานของเศรษฐกจิ

ดิจิทัล	การแก้ไขปัญหาเรือ่งการบนิพลเรือน	การท�าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ปัญหาด้านพลงังาน	

การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	รวมทัง้การด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบภาษสีรรพสามติและภาษีศลุกากร	ซึง่จ�าเป็น

ต้องปรับปรุงประมวลกฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่ล้าสมัยหรือไม่เป็นธรรม	 รวมทั้งการออกกฎหมายใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานต่าง	ๆ	โดยมีกฎหมายที่มีความส�าคัญ	ดังน้ี

กฎหมาย สถานะ

(๑)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครอง

การด�าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	พ.ศ.	๒๕๕๑	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒)	พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักงาน

วิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

กฎหมาย สถานะ

(๑)	ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๒)	ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

(๓)	ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

(๔)	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

(๕)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

(๖)	ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา
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กฎหมาย สถานะ

(๗)	ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘)	ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๙)	ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๐)	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๑)	ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ของส�านักราชเลขาธิการ

(๑๒)	พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๓)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	(ฉบับที่	๒๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๔)	พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๕)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

(ฉบับที่	๔๐)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๖)	พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๗)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนด

นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	

พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๘)	พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๙)	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๐)	พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๑)	พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

369368 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

กฎหมาย สถานะ

(๒๒)	พระราชบัญญัติการจ�านองเรือและบุริมสิทธิ

ทางทะเล	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๓)	พระราชบัญญัติคลังสินค้า	ไซโล	และห้องเย็น	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๔)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	(ฉบับที่	๒๐)	พ.ศ.	๒๕๕๗	

(ค�้าประกันและจ�านอง)

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๕)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	(ฉบับที่	๒๑)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

(ค�้าประกันและจ�านอง)

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๖)	พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด	(ฉบับที่	๓)	

พ.ศ.	๒๕๕๗

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๗)	พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่าง

ประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๗

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๘)	พระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	๒๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	

(อนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอ�านวย

ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน)

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๙)	พระราชก�าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓๐)	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓๑)	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓๒)	กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน	

กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓๓)	ร่างพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ของส�านักราชเลขาธิการ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

371370 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

 ๑.๔ นโยบายด้านสังคม	 ให้ความส�าคัญในการลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและโอกาส

ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ	 เช่น	 การจัดสรรที่ดินท�ากินของเกษตรกร	 การแก้ไขปัญหาแรงงาน	

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	รวมทัง้เรือ่งการศกึษาของประชาชนและการยกระดบัคณุภาพ

บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน	 โดยปรับปรุงประมวลกฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่ล้าสมัย

หรอืไม่เป็นธรรม	รวมทัง้การออกกฎหมายใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	โดยมกีฎหมาย

ที่มีความส�าคัญ	ดังนี้	

กฎหมาย สถานะ

(๑)	ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๒)	พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓)	พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัคร	เป็นสมาชิก

ของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน

จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน

การออมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๔)	ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๖)	พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๗)	พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๘)	พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(ฉบับที่	๔)	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๙)	พระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๐)	พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๑)	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

371370 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

กฎหมาย สถานะ

(๑๒)	พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๓)	ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครอง

พระพุทธศาสนา	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

(๑๔)	ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๑๕)	ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	....	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๖)	ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๗)	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๘)	พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๙)	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๐)	พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๑)	พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๒)	ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒๓)	ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒๔)	พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	

พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๕)	ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า	พ.ศ.	.... อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

373372 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

 ๑.๕ นโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม ให้ความส�าคัญในการปรบัปรงุประมวล

กฎหมายที่ล้าสมัย	 ไม่เป็นธรรม	 โดยได้ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย	 หมดความจ�าเป็น	 หรือซ�้าซ้อน

กบักฎหมายอ่ืน	นอกจากนี	้ยงัได้แก้ไขปรับปรงุด้านกระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง	กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา	กระบวนการในคดล้ีมละลายให้มคีวามทนัสมยัยิง่ขึน้	รวมถงึการปรบัปรงุระบบการช่วยเหลอื

ทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่คนจนและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยมีกฎหมาย

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

กฎหมาย สถานะ

(๒๖)	พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	พ.ศ.	๒๕๕๗

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๗)	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	(ฉบับที่	๓)	

พ.ศ.	๒๕๕๗

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๘)	พระราชบัญญัติงาช้าง	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒๙)	พระราชบัญญัติสวนป่า	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓๐)	พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

กฎหมาย สถานะ

(๑)	พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด

ความจ�าเป็นหรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๒)	พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทาน

ราษฎร์	พุทธศักราช	๒๔๘๒	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๓)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

(ลักษณะ	๒	การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง)

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

(๔)	ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

(การฟื้นฟูกิจการ)

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแล้ว	

ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

(๕)	ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในเรื่องทางอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

373372 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

กฎหมาย สถานะ

(๖)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

(การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม)

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๗)	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๗)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๘)	พระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๙)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๑๐)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(การใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว	หลักเกณฑ์

การบังคบัคด	ีผูป้ระกนัและการอทุธรณ์ค�าสัง่ศาลทีไ่ม่อนญุาต

ให้ปล่อยชั่วคราว)	

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๑๑)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(การบังคับโทษปรับ	การรอ

การก�าหนดโทษ	และรอการลงโทษ	และแก้ไขเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(๑๒)	พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๓)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๔)	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๕)	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	

(ฉบับที่	๑๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ส�านักงาน	ปปง.)

มีผลใช้บังคับแล้ว

(๑๖)	ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

375374 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

๒. การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมาย
และจัดท�ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ให ้ความช ่วยเหลือแก ่ภาคเอกชนและประชาชนได ้ตามหลักเกณฑ์
ท่ีจะเปิดกว้างข้ึน และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้
เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�าเนินคดีปกครอง การยก
ร่างกฎหมาย และการตคีวามกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีของรฐัในหน่วยงานต่าง ๆ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
	 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย	 โดยได้จัดอบรมกฎหมายมหาชน

บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานศาลปกครอง	วิทยาลัยการต�ารวจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รวมจ�านวน	๑๔	หลักสูตร

ผู้เข้าร่วม	๘๐๙	คน	

๓. การจดัตัง้องค์กรปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมท่ีปราศจากการแทรกแซง
ของรฐั (ในระยะต่อไป) 
 อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท�าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมปราศจาก

การแทรกแซงจากภาครัฐ

๔. การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
และมีระบบข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน�าไปใช้ในการ
ปรบัปรงุประสทิธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุตธิรรมได้

 ๔.๑ สนบัสนนุการอ�านวยความยตุธิรรม	โดยมกีารด�าเนนิการ	ดงันี	้(๑)	ตรวจพสิจูน์และจัดการ 

ข้อมลูด้านนติวิทิยาศาสตร์	(๒)	ตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตร์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิคด	ี(๓)	ตรวจพสูิจน์

สารพันธุกรรม	(DNA)	เพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชน	(๔)	ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบยีน	(๕)	รบัแจ้งบคุคลสญูหายเพือ่ด�าเนนิการตรวจพสิจูน์ทางนติวิทิยาศาสตร์	(๖)	จดัท�าบนัทกึ

ความเข้าใจ	 (MoU)	 ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์	 ทั้งนี้	

เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ

 ๔.๒ น�าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท�าความผิดในระบบงานคุมประพฤติ

เพ่ือให้ผูก้ระท�าความผดิความสามารถใช้ชวีติกบัครอบครวัและสงัคมอย่างปกตสิขุและเป็นการลดความแออดั

ของเรอืนจ�า	 โดยมผีูก้ระท�าความผดิในระบบงานคมุประพฤตติดิเครือ่งมอื	๓,๓๔๔	ราย	และถอดเครือ่งมอื 

ออกแล้ว	๒,๘๖๐	ราย	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

375374 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

๕. การปรบัปรงุระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย

 ๕.๑ ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

  ๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

  ๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย	พนักงานสอบสวนทั่วประเทศได้แจ้งสิทธิ

ตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔		

และจัดท�าบันทึกแจ้งสิทธิข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท

เพื่อน�าไปยื่นค�าขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน	 รวมทั้งด�าเนินการตามแนวทางรับค�าขอเงินเยียวยา

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ	 ช่วยเหลือเยียวยาผู ้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	

จ�านวน	๘,๓๔๘	ราย	เป็นเงิน	๔๕๔.๑๐๖	ล้านบาท	ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม	

๓,๙๑๙	 ราย	 จ่ายเงินช่วยเหลือ	 ๑๗๓.๔๒๕	 ล้านบาท	 และให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	

๒๖,๙๗๘	ราย	

  ๕.๑.๓ จดัตัง้ “คลนิกิให้ค�าปรกึษาเดก็และครอบครวัอบอุน่”	เพือ่บรกิารให้ค�าปรึกษา

ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก	 ปัญหาครอบครัว	 และปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 จ�านวน	 ๙๕	 แห่ง	

ผู้ขอรับบริการ	 จ�านวน	๑,๒๓๗	 ราย	 แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก	 จ�านวน	๑,๑๐๐	 ราย	

และขอรับบริการทางโทรศัพท์	จ�านวน	๑๓๕	ราย

 ๕.๒ พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก	 ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 (ศยช.)	 ระดับต�าบล	 

จ�านวน	๓๑๒	แห่ง	พฒันาการปฏบิตังิานคณะกรรมการศูนย์ยตุธิรรมชมุชนต�าบลน�าร่อง	จ�านวน	๗๘๐	คน	 

จัดท�าบันทึกความเข ้าใจ	 (MoU)	 ว ่าด ้วยการขับเคล่ือนนโยบายการอ�านวยความยุติธรรม 

เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าในสังคมระหว่างกระทรวงยุติธรรม	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ส�านักงาน 

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 และกระทรวงมหาดไทย	 อบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน	

จ�านวน	 ๑๕๔	 คน	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	 รับเรื่องราวร้องเรียน	 ร้องทุกข์	

แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนน�าร่องทั่วประเทศ	๓๑๒	แห่ง	จ�านวน	๒๕,๑๔๕	เรื่อง	

ส�าเรจ็	จ�านวน	๑๕,๕๘๔	เรือ่ง	ไม่ส�าเรจ็	จ�านวน	๔๒๗	เรือ่ง	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	จ�านวน	๙,๑๓๔	เรือ่ง

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ�านวน (เรื่อง)

การแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดจากประชาชน ๒๑,๑๕๖

(๑)	เรื่องที่ยุติแล้ว ๘,๒๓๕

(๒)	เรื่องอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๑๒,๙๒๑



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

377376 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

 ๕.๓ การคุม้ครองพยาน	มกีารยืน่ค�าร้อง	๓๒๕	ราย	ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	๑๙	ราย	ยกค�าร้อง	

๙๐	ราย	ด�าเนินการคุ้มครองพยาน	๒๑๖	ราย	และสิ้นสุดการคุ้มครอง	๑๒	ราย

 ๕.๔ พัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

  ๕.๔.๑ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	 การไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	กองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	 จ�ากัด	 ๓,๙๓๔	 เรื่อง	 ทุนทรัพย์	

๑,๕๖๒,๖๕๔,๖๙๙.๗๘	บาท	การขายทอดตลาดทรพัย์สนิสามารถผลกัดนัทรพัย์สนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ	

จ�านวน	๘๒,๕๑๔,๙๒๒,๓๑๓	บาท	ซึง่เป็นการยตุข้ิอพิพาทในชัน้บงัคับคดแีละเพิม่ปรมิาณเงนิเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ

  ๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่  

โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียชั้นบังคับคดี	 จ�านวน	๑๑๘	 คน	

ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	 

(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบ)	 จ�านวน	 ๗,๗๕๐	 ราย	 

ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย	 จ�านวน	 ๔๔๒	 คน	 ฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ไกล่เกลี่ย	 จ�านวน	 ๑๑๗	 คน	 จัดโครงการ 

ดรีมอสีาน	(การเข้าถึงความยตุธิรรมอย่างยัง่ยนื)	จ�านวน	๘๒๕	คน	 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับภารกิจด้านการบังคับคด	ี 

จ�านวน	 ๕๙๑	 คน	 จัดท�าคู่มือประชาชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 จ�านวน	 ๗,๗๙๐	 เล่ม	 จัดท�าแผ่นพับ	 

จ�านวน	 ๖,๔๐๐	 แผ่น	 เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบาย 

การยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนานโยบาย 

การยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	 จ�านวน	 ๑๔๓	 เล่ม	 

ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวี	 เพื่อสร้างความเข้าใจในการ 

แก้ไขปัญหาหน้ีสิน	 ๑๐	 ครั้ง	 ท�าให้เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน 

และประชาขน	 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ

กระบวนการยตุธิรรมและประชาชนสามารถเข้าถงึความเป็นธรรม

 ๕.๕ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด

  ๕.๕.๑ ป้องกันการกระท�าความผิด	 ได้จัดท�า

วีดิทัศน์เพื่อป้องกันพฤติกรรมและการกระท�าความผิดของเด็ก 

และเยาวชน	 จัดท�าสื่อการเรียนรู ้ส�าหรับผู ้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ ่น 

การ์ตูนแอนนิเมชันส�าหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู ้

การใช้สื่อนิทานส�าหรับเด็กประถมวัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทั่วประเทศ	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	แห่ง	 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

377376 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

จ�านวน	๑๐,๕๗๕	แห่ง	นกัเรยีนประถมศึกษาปีที	่๔-๖	ทัว่ประเทศได้รับการสร้างภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพตดิ

จ�านวน	๓,๗๘๒,๓๗๗	คน	สถานศกึษาจดัตัง้หน่วยลกูเสือ-เนตรนารี	ยวุกาชาด	ต้านภยัยาเสพตดิ	จ�านวน	

๑๓,๖๒๔	แห่ง	ลกูเสอื-เนตรนาร	ียวุกาชาด	ต้านภัยยาเสพตดิ	จ�านวน	๖๖๔,๖๑๙	คน	จดัอบรมหลักสูตรพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรส�าคญัเพือ่ป้องกันยาเสพตดิในเยาวชนกลุม่เสีย่งนอกสถานศกึษา	จดัสรรงบประมาณ 

ให้ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ	จ�านวน	๘๗๘	อ�าเภอ	เพือ่สนบัสนนุให้เด็กและเยาวชนเสีย่งนอกสถานศึกษา

ในพื้นที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	

  ๕.๕.๒ แก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระท�าความผดิในเรือนจ�า	ได้จัดระเบียบเรือนจ�าและทณัฑสถาน

ให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท	 ๘	 แห่ง	 จัดระบบการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง

ให้เหมาะสมกับเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ๑๔๒	 แห่ง	 ผู้ต้องขังรายส�าคัญที่ผ่านการจ�าแนกทั่วประเทศ	

๗,๓๐๒	ราย	ย้ายผูต้้องขงัหญงิในเรอืนจ�าชายไปทณัฑสถานหญงิ	๓,๗๒๐	ราย	เกลีย่ผูต้้องขงัจากเรอืนจ�า

แออัดมากไปสู่เรือนจ�าแออัดน้อย	๒๐,๙๗๕	 ราย	 ด�าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษา

ความปลอดภัยเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ๑๓๑	 แห่ง	 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา	

๗๓,๐๓๘	 ราย	 ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา	 ๓๓๐,๘๘๙	 ราย	 จัดกิจกรรมชุมชนบ�าบัด	

(Care	Model)	ให้กบัผูต้้องขงัทีต่ดิยาเสพตดิ	เพือ่ปรบัเปลีย่นความคดิ	อารมณ์	และพฤตกิรรม	๘๕	แห่ง	 

ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม	(Care	Model)	๑๔,๓๑๐	คน	จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่	๓	รุ่น	 

๑๓๗	 แห่ง	 ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศ	 ๑๒,๓๓๐	 คน	 

จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ	(กลุ่มเรือนจ�าความมั่นคงสูง)	 

๑๓๖	 แห่ง	 ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ	 

๑,๒๐๐	 คน	 จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	 ๕๒	 แห่ง	 ผู้ต้องขัง 

เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู ้ต้องขัง	 ๓,๑๒๐	 คน	 บริหารโทษ	 

พักการลงโทษ	 ลดวันต้องโทษ	 ๒๙,๒๖๓	 ราย	 พัฒนาเรือนจ�า

ความมั่นคงต�่าให้รองรับผู ้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 

โดยคัดเลือกและย้ายผู ้ต้องขังท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ ์

ที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ�าชั่วคราว 

ที่ตั้งอยู่เรือนจ�านั้น	 ๆ	 หรือใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ	 ผู้ต้องขัง 

ที่ได้รับการคัดเลือกส�าหรับการย้าย	จ�านวน	๓,๖๐๗	คน	

  ๕.๕.๓ แก้ไขฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชน ได้พฒันากระบวนงานบ�าบดัแก้ไขเดก็และเยาวชน

ในสถานควบคมุเพือ่ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมตามค่านยิม	๑๒	ประการ	โดยจดัท�าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์

กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 จ�านวน	 ๑๘	 แห่ง	 สถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน	 จ�านวน	๓๔	 แห่ง	 สืบเสาะและจัดท�ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา	

จ�านวน	 ๒๙,๙๐๐	 ราย	 สบืเสาะและจดัท�ารายงานข้อเทจ็จรงิเดก็และเยาวชนในคดคีรอบครวั	 จ�านวน	 

๘,๘๙๐	ราย	จดัท�าแนวทางและยทุธวธิกีารลดจ�านวนเดก็และเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน	 

แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรง 

ต่อความสงบสุขของบ้านเมือง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

379378 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

  ๕.๕.๔ แก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าความผิดในชุมชน 

ได้ด�าเนนิการคมุประพฤต	ิจ�านวน	๓๐๖,๓๕๐	ราย	แบ่งเป็น	(การสืบเสาะ 

และพินิจ	 จ�านวน	 ๑๐๓,๒๘๘	 ราย	 และการควบคุมและสอดส่อง	

๒๐๓,๐๖๒	ราย)	ส�ารวจแหล่งงานในพืน้ทีข่องส�านกังานคมุประพฤติ

ทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู ้กระท�าความผิดของกรมคุมประพฤติ 

เข้าท�างาน	จ�านวน	๓,๘๘๐	แห่ง	ส�ารวจความพร้อมและความถนดัของ

ผูร้บับรกิารและท�าแผนบรูณาการ	จ�านวน	๔๒,๖๙๕	ราย	การตดิตาม 

ผูผ่้านการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	จ�านวน	๒๓๘,๗๔๘	คน 

และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด	จ�านวน	๑๐,๙๓๕	คน

  ๕.๕.๕ ป้องกนัการกระท�าความผดิซ�า้ ได้ช่วยเหลอื 

ผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระท�าความผิดซ�้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ 

และแหล่งทุนให้แก่ผู้พ้นโทษ	จ�านวน	๒,๐๑๗	ราย	จ้างงานผู้พ้นโทษ	 

จ�านวน	 ๖๗๖	 ราย	 การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัย	 โดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรม 

และพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ	 การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	 จ�านวน	 ๑๙๘	 ราย	 

(ค่ายคืนคนดีสู่สังคม)	 สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ท่ีอยู่ในการคุมประพฤติโดยบูรณาการร่วมกับ 

กรมการจดัหางาน	 สโมสรโรตารปีระเทศไทย	 เข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ	 (Thai	 Rotary	

Day)	จ�านวน	๒๘๙	ราย	ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการช่าง	จ�านวน	๑๖,๕๖๗	ราย	สนับสนุนการศึกษาต่อ 

ระดับประถมและมัธยมศึกษา	 จ�านวน	๙๐๖	 ราย	 พัฒนาและยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ 

จ�านวน	 ๑,๔๒๘	 ราย	 จัดท�าแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โดยการประชุมจัดท�าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส�าหรับเด็กและเยาวชน	 จ�านวน	 ๔๐	 คน	 ท�าให้ 

ผู้กระท�าความผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ	ไม่หวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า

๖. การน�ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้
ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าความผิด

 ๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สิน	 ได้ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด	 

มูลค่า	๗๘๔.๕๔	ล้านบาท	

 ๖.๒ ตรวจสอบทรพัย์สนิ	ได้ตรวจสอบทรพัย์สนิ	จ�านวน	๑,๗๕๕	คด	ีมลูค่า	๖๗๑.๓	ล้านบาท	

รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัด	 จ�านวน	 ๑,๒๓๖	 คดี	 มูลค่า	 ๓๕๓.๘๒๒	 ล้านบาท

ตดิตาม/รับมอบซึง่คดท่ีีศาลมคี�าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของกองทนุยตุธิรรม	ตามมาตรา	๒๗	และมาตรา	๓๐	

ของพระราชบญัญตัมิาตรการในการปราบปรามผูก้ระท�าความผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	จ�านวน	

๑,๓๒๗	คดี	มูลค่า	๓๘๑.๐๒๑	ล้านบาท	และขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จ�านวน	๑,๒๕๑	รายการ	มูลค่า	

๑๙,๕๑๒.๕๓๓	ล้านบาท	การบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด	๑๕๐	คดี	มูลค่า	๑๒.๕๖๙	ล้านบาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

379378 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑

 ๖.๓ สนับสนุนและด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน

ยาเสพตดิ	การตรวจสอบธรุกรรมเบือ้งต้น	๕	ค�าสัง่	ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนี้	

	 	 ๖.๓.๑	 ค�าสัง่มอบหมายพนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบธรุกรรมหรอืทรพัย์สนิ	(ค�าสัง่	ม.)	

๒๗๑	ค�าสั่ง

	 	 ๖.๓.๒	 ค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	(ค�าสั่ง	ย.)	๙๖	ค�าสั่ง	มูลค่า	๒๓๙.๕๕	ล้านบาท

	 	 ๖.๓.๓	 ส่งเรือ่งให้พนกังานอัยการยืน่ค�าร้องต่อศาล	๙๐	เรือ่ง	มลูค่า	๒๓๒.๒๔	ล้านบาท

	 	 ๖.๓.๔	 พนกังานอยัการพจิารณายืน่ค�าร้องต่อศาล	๑๐๗	คด	ีมลูค่า	๓๖๕.๘๖	ล้านบาท	

	 	 ๖.๓.๕	 ศาลชัน้ต้นมคี�าส่ังให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดนิ	๑๒๑	คด	ีมลูค่า	๑๒๕.๑๒	ล้านบาท

 ๖.๔ ด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 

	 	 ๖.๔.๑	 ค�าสัง่มอบหมายพนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบธรุกรรมหรอืทรพัย์สนิ	(ค�าสัง่	ม.)	

๒๖	ค�าสั่ง

	 	 ๖.๔.๒	 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณายื่นค�าร้องต่อศาล	

๘	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	จ�านวน	๑,๐๖๘.๘๓	ล้านบาท



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

PB380 นโยบายข้อ ๑๑ นโยบายข้อ ๑๑



การด�าเนินการ

ให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ



382 การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การด�าเนินการ
ให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

	 ในส่วนของภารกิจในด้านการด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในเร่ืองต่าง	 ๆ	 อันเป็นหน้าที ่

อกีประการหนึง่ของคณะรฐัมนตร	ีรฐับาลเหน็ว่า	โดยทีร่ฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวได้มอบภารกจิหลกั

ในการเสนอแนะเรื่องนี้แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติและได้ก�าหนดกรอบการปฏิรูปเพื่อออกแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง	 ๆ	 ไว้แล้วอย่างน้อย	๑๑	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการเมือง	 การบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 การปกครองท้องถิ่น	 การศึกษา	 เศรษฐกิจ	

พลังงาน	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สื่อสารมวลชน	สังคม	และอื่น	ๆ	ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม	

กฬีา	ค่านยิม	วถิชีวีติ	และการปรบัตัวให้เข้ากบักระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก	อกีทัง้คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติได้ด�าเนินการในบางเร่ืองเหล่าน้ีไปบ้างแล้วด้วยการจัดให้มีการระดมความคิด

จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 หลายครั้ง	 ทั้งยังมีข้อเสนอจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง	 ๆ	 ส่งเข้ามาอีก

เป็นอันมาก

	 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและเอื้ออ�านวยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

ด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย	 รวดเร็ว	 มีความเป็นอิสระ	 ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม	 และบังเกิด 

ผลสัมฤทธิ์	โดยจะจัดให้มีกลไกการประสานงานและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตลอดจนหน่วยงานต่าง	ๆ 	

ให้ข้อมลูการด�าเนนิการทีท่�าอยูแ่ล้วและให้ความร่วมมอืกบัสภาดงักล่าว	ทัง้ยงัพร้อมทีจ่ะรับข้อเสนอ

การปฏิรูปมาพิจารณาด�าเนินการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	

โดยจะถือว่าการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นงานเร่งด่วนที่สุด	 และจะต้องท�าควบคู่กับการจัดการ

ปัญหาทุจรติคอร์รปัชนั	ทัง้เพือ่ให้การปฏริปูครัง้นีเ้กดิจากข้อเสนอทีก่ว้างขวาง	มคีวามหลากหลาย 

สมกับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ	 รัฐบาลจะพิจารณาจัดตั้งหรือสนับสนุนให ้

มกีารจัดตัง้กลุม่ปฏิรปูปัญหาบางเรือ่งคูข่นานกันไป	แม้แต่บคุคลทีไ่ด้รบัการสรรหาเข้าไปถงึขัน้ตอนสุดท้าย 

ก่อนการคัดเลอืกเป็นสมาชกิสภาปฏิรปูแห่งชาต	ิตลอดจนบคุคลในจ�านวนทีเ่หลอือยูอ่กีหลายพนัคน	

รัฐบาลก็จะตอบสนองเจตนารมณ์ท่ีดีด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสร่วมออกแบบเสนอแนวทาง

การปฏิรูปในรูปแบบขององค์กรและกระบวนการอืน่ทีเ่หมาะสม	เพือ่สร้างบรรยากาศการเปล่ียนแปลง

โฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคยีงกบัความต้องการของประชาชนให้มากทีสุ่ด	ในส่วนของการจดัท�า

รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่	รฐับาลพร้อมจะอ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมอืตามทีค่ณะกรรมาธกิาร

ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอโดยไม่เข้าไปแทรกแซงใด	ๆ



383การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะสนับสนุนและเอื้ออ�านวย

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย	 รวดเร็ว	 มีความเป็นอิสระ	

ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม	 และบังเกิดผลสัมฤทธ์ิน้ัน	 รัฐบาลได้มีความมุ่งม่ันและเน้นย�้าให้ด�าเนินการ

ขับเคลื่อนเพื่อก้าวเข้าสู่ระยะที่	 ๒	 ตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศไทย	 (Roadmap)	 โดยเม่ือได้

มีการจัดต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นท�าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง	 ๆ	

๑๑	ด้านแล้ว	รฐับาลได้สนบัสนนุให้เกดิการปฏิรปูในทกุด้าน	ได้แก่	การเมอืง	การบรหิารราชการแผ่นดนิ	

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 การปกครองท้องถิ่น	 การศึกษา	 เศรษฐกิจ	 พลังงาน	 สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม	 สื่อสารมวลชน	 สังคม	 และด้านอื่น	 ๆ	 เพื่อออกแบบและวางรากฐานทางการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง	โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑. การสนับสนุนการด�าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 รัฐบาลได้พิจารณาจัดล�าดับและคัดเลือกประเด็นการปฏิรูปที่ส�าคัญเร่งด่วนและสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	จัดท�าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การด�าเนินการ

ปฏิรูปประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

และสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน	 รัฐบาลได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	

(นายวิษณุ	 เครืองาม)	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไป

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 สภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดท�าแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป

ด้านต่าง	ๆ 	เสนอต่อรฐับาลซึง่เป็นการด�าเนนิการตามมาตรา	๓๑	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	รวม ๗๓ เรื่อง	เช่น	การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	

การปฏิรูประบบโครงสร้างภาษี	 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์	 การปฏิรูประบบ

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย	 การปฏิรูประบบก�าจัดขยะ

เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 การปฏิรูประบบพลังงาน	 การปฏิรูปการกระจายอ�านาจ

และการปกครองท้องถ่ิน	 แผนปฏิรูปการเข้าสู่อ�านาจ/ระบบพรรคการเมือง	 การปฏิรูปการแรงงาน	

การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา	 แนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ	 การปฏิรูประบบค่านิยม	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ซ่ึงรัฐบาลได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษา

แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปดังกล่าว	 และสรุปผลการพิจารณาหรือ

ผลการด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง	 เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว	 ให้แจ้งผลการพิจารณาหรือ

ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป	 โดยที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ส้ินสุดลง

หลังจากลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศักราช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๑)	พทุธศักราช	๒๕๕๘	 

มาตรา	 ๓๙/๒	 ได้บัญญัติให ้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

เพื่อด�าเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	 สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และต่อมาได้มีประกาศ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ลงวันท่ี	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 แต่งต้ังสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	 คณะรัฐมนตรีจะได้ส่งผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการของข้อเสนอแนะ

เพื่อการปฏิรูปดังกล่าวต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ให้ทุกส่วนราชการน�า	 ๓๗	 วาระการปฏิรูป	 ๖	 วาระการพัฒนา	

ของสภาปฏรูิปแห่งชาตมิาจดักลุม่ให้อยูภ่ายใต้ประเดน็การปฏริปูตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๑	ด้าน	โดยแบ่งเป็น	๓	ระยะ	คอื	ระยะที ่๑	(๒๒	พฤษภาคม	

๒๕๕๗-๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)	ซึ่งเป็นช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

และการแก้ไขปัญหาส�าคญัเร่งด่วนเฉพาะหน้าของรัฐบาล	 โดยจดัท�าเป็นข้อมลูผลการด�าเนนิการทีผ่่านมา	

ระยะที่ ๒	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘-กรกฎาคม	 ๒๕๖๐)	 ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ซึ่งต้องเร่งรัดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ไปสู ่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 โดยจัดท�า

เป็นแผนปฏิบัติการ	 และระยะที่ ๓	 (สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป)	 ช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน

ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้	 โดยจัดท�าเป็นประเด็นภารกิจส�าคัญที่รัฐบาล

ชุดใหม่ต้องด�าเนินการและก�าหนดกลไกในการขับเคล่ือนและติดตามการด�าเนินงานเพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่อง

๒. การด�าเนินการของรัฐบาลเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
	 จากนโยบายของรัฐบาลที่ได ้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว ่าจะด�าเนินการปฏิรูป

ในด้านต่าง	ๆ	นัน้	 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา	 ได้มีการด�าเนินการที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปงานส�าคัญ	 ๆ	 ได้แก่

 ๒.๑ ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

  ๒.๑.๑ ปฏริปูภาคการเกษตร	รฐับาลได้ปฏริปูภาคการเกษตรโดยลดต้นทนุและปัจจยัการผลิต	

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุ	 จัดที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรและผู้ที่ยากจน 

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	 (Zoning)	 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

จัดพ้ืนที่เพาะปลูก	 บริหารจัดการน�้า	 ปรับปรุงพันธุ์	 ลดต้นทุนการผลิต	 การส่งเสริมการแปรรูป 

และการตลาด	 	 ปรับปรุงการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	 ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย 

และน�้าตาลทรายทั้งระบบ	 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและการส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ของสหกรณ์	จัดตลาดเกษตรกรใน	๗๗	จังหวัด	๘๗	แห่ง	เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า 

โดยตรง	 ผลักดันและส่งเสริมการค้าการส่งออก	 การส่งเสริมตลาด 

รายคลัสเตอร์	 (cluster)	 การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ ์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 การเชื่อมโยงกระจายสินค้าเกษตร 

สู ่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	 การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล 

อเิล็กทรอนกิส์	ณ	จดุเดยีว	(National	Single	Window:	NSW)	รองรบั 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การค้าของไทย	 จัดท�าระบบทะเบียน 

เกษตรกร	รวมทั้งสร้างความมัน่คงทางอาหาร	(food	security)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๑.๒ ปฏิรปูอตุสาหกรรม การค้า การลงทนุ การบรกิารและการท่องเทีย่ว	โดยพฒันา

พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ	พฒันานคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศและสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว	

ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เช่น	 การออกมาตรการสินเชื่อ 

เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทุนของประชาชนรายย่อย	(สนิเชือ่	Nano-Finance)	สนิเช่ือดอกเบีย้ต�า่	 

(Policy	Loan)	โครงการ	Portfolio	Guarantee	Scheme:	PGS	มาตรการสร้างความเข้มแขง็ของ	SMEs	 

ด้วยเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 และมาตรการภาษี	 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ	 SMEs	 

สนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	โดยการจดัตัง้กองทนุทัง้ในระดบัประเทศและระดบัความร่วมมอื 

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน	 (National	 Infrastructure	 Fund/ASEAN	 Infrastructure	 Fund)		 

สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	 เช่น	 จัดต้ังการให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์	ณ	 จุดเดียว	 ของประเทศ	 และโครงการเชื่อมโยงระบบ	 เช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์ 

ณ	 จุดเดียว	 และ	 ASEAN	 Single	Window:	 ASW	 เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค	 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ ่มประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา	 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

(Cambodia	 Laos	Myanmar	 Vietnam:	 CLMV)	 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ	 

รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือและเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

  ๒.๑.๓ ปฏิรูปพลังงาน	 รัฐบาลได้ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง	 ๆ 

ให้สอดคล้องกบัต้นทนุ	เพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศ	ลดการผูกขาดในกจิการโรงกล่ันน�า้มนั	

ส่งเสรมิการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต	ิบรหิารจดัการการผลติปิโตรเลยีมและการน�าเข้าจากต่างประเทศ

เพื่อให้มีใช้ได้อย่างต่อเน่ือง	 เพิ่มการกระจายเช้ือเพลิงเพื่อการผลิต

ไฟฟ้าและขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความมั่นคง

ทางด้านพลังงานไฟฟ้า	 ส ่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	 (Solar-Rooftop)	 ขนาดไม่เกิน	

๑,๐๐๐	 kwp	 ให้สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน	 (ร.ง.๔)	 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และไม่ต้องขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร	 (อ.๑)	 

ส�าหรับพื้นที่บนหลังคาที่ติดตั้งแผงโซล่าร์	ไม่เกิน	๑๖๐	ตารางเมตร	

ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะและผลักดันการพัฒนา

พลงังานทดแทนประเภทอืน่	ๆ	อย่างต่อเนือ่ง

  ๒.๑.๔  ปฏิรูปการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 

โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม	ทั้งทางบก 

ทางน�า้	และทางอากาศให้เชือ่มโยงทัง้ภายในประเทศและในภมูภิาค 

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน	พัฒนาระบบรถไฟทางคู่	(ความร่วมมือไทย-จีน	และ 

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ ่น)	 พัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 

พัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้เป็นท่าอากาศยาน 

นานาชาติและรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร 

ทีเ่พิม่ขึน้พฒันาโครงข่ายการขนส่งทางน�า้	จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมการบนิ 
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ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ	 ก�าหนดโครงสร้างอัตราโดยสารท่ีเป็นธรรม 

และเหมาะสม	 และเร่งพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วม	 นอกจากนี้	 ได้พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวม 

ของประเทศ	พัฒนาศักยภาพการป้องกัน	 ปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาชญากรรมเทคโนโลยี 

สารสนเทศ	(Cyber	Crime)	และสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	(Cyber	Security)

 ๒.๒ ปฏิรูปด้านสังคม

  ๒.๒.๑ ปฏริปูการศกึษา รฐับาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศกึษา

เพื่อเสนอแนะนโยบาย	 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา	 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และการเรยีนรูต้ามนโยบายรฐับาล	รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการปฏริปูการศกึษา	ซึง่ได้ปฏริปู

การเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา	 (นักเรียน	 ป.๑	 อ่านออกเขียนได้ใน	 ๑	 ปี	 ปรับระบบ 

Teaching	 based	 เป็น	 Learning	 based	 ปรับปรุงหลักสูตรการสอนโดยบรรจุวิชาประวัติศาสตร์	 

พัฒนาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา	ส่งเสรมิหลกัการ	“บวร”	เสรมิสร้าง	IQ	EQ	ของเดก็)	

โดยเด็กที่เรียนจบช้ันประถมศึกษาทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้	 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ก�าหนดขนาดห้องเรยีนระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศกึษาเป็น	๓๐	คนต่อห้อง	และระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้นและตอนปลายเป็น	๔๐	คนต่อห้อง	การผ่อนปรนการบังคับ

เวลาเรียน	 โดยการปรับลดเวลาเรียน	 ผลิตและพัฒนาครู	 บุคลากร

ทางการศึกษา	 (พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและพัฒนามาตรฐาน

สมรรถนะครู	 ส่งเสริมครูดีให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แก้ไขปัญหา

หนีส้นิครู)	ก�าหนดแนวทางการปฏริปูอาชวีศกึษา	โดยเพิม่ทกัษะฝีมอื

และผลติภาพแรงงานไทย	จดัการศกึษาอาชวีศึกษาทวภิาคีให้ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดในอนาคต	 และเพื่อน�าไปสู่กรอบคุณวุฒิ

อ้างอิงอาเซียน	 รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๒.๒.๒ ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 รัฐบาลได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

เพือ่การปฏิรปูตามมาตรา	 ๓๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 เรื่อง	 รายงานผลการพิจารณา

ศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ซึ่งมีประเด็นปฏิรูป	 ๔	 ประเด็น	 ได้แก่	 เรื่องทรัพย์สินของวัดหรือของพระภิกษุ	 เรื่องปัญหา 

ของพระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน�ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา	 เรื่องการท�าให ้

พระวินัยวิปริตและการประพฤติการปฏิบัติวิปริตจากพระธรรมวินัย	 และเรื่องของฝ่ายอาณาจักร 

ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน	 ปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสนจักร	

นอกจากนี้	 การด�าเนินการของคณะสงฆ์ตามภารกิจทั้ง	 ๖	 ด้าน	

คือ	 ด้านการปกครอง	 ด้านการศาสนศึกษา	 ด้านการเผยแผ	่

ด้านสาธารณูปการ	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 และด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ข้อเสนอ 

ของพุทธศาสนิกชน	 องค์กรทางพระพุทธศาสนา	 และนักวิชาการ 

โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการ	๓	ระยะ	โดยระยะที ่๑	(มิถุนายน-

ธันวาคม	 ๒๕๕๘)	 ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ท�าได้ทันที
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในแนวทางปฏิรูปกิจพระพุทธศาสนา	 ระยะท่ี ๒	 (มกราคม-

ธันวาคม	 ๒๕๕๙)	 ด�าเนินการตามกรอบแนวทางส่งเสริมการด�าเนินงานตามภารกิจของคณะสงฆ ์

ท้ัง	 ๖	 ด้าน	 ท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 และขับเคลื่อนสิ่งที่ยังท�าไม่เสร็จส้ิน 

และแนวทางทีเ่กิดใหม่ระหว่างด�าเนนิการในระยะที	่๑	และระยะที ่๓	(มกราคม	๒๕๖๐-ธนัวาคม	๒๕๖๓)	

สรุปและประเมินผลการด�าเนินการตามระยะที่	๒	พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ	แนวทางในส่วนที่ยังไม่เสร็จ 

ตามแผนและเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่มีความจ�าเป็นที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

  ๒.๒.๓ ด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

	 	 	 (๑)	 ลดความเหลือ่มล�า้ในการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	โดยจดัทีด่นิท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยั 

ให้แก่ประชาชนท่ียากจน	 เป้าหมายจ�านวน	 ๔,๕๐๐	 แปลง	 ซึ่งสามารถด�าเนินการได้	 จ�านวน 

	๔,๖๕๗	แปลง	และได้ด�าเนนิการมอบ	“หนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ	(สทช.)”	ภายใต้โครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	จ�านวน	๒	ครั้ง	รวมเนื้อที่

จ�านวน	๑๕,๒๐๘	ไร่	และมีประชาชนได้รับประโยชน์	รวม	๒,๖๑๒	ราย

		 (๒)	 สร้างหลักประกันความม่ันคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพ 

ของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัดการด�าเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ	

ซึ่งได้มีการเปิดรับสมาชิกแล้วตั้งแต่วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	

		 (๓)	 ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข	 โดยพัฒนาระบบบริการ

สขุภาพ	พฒันาสุขภาพประชาชนทกุช่วงกลุ่มวยั	สร้างกลไกการจดัการ

สขุภาพในระดบัพืน้ที	่ พฒันาระบบบรกิารปฐมภมูใินรูปแบบทีมหมอ

ประจ�าครอบครัว	 ปฏิรูปประสิทธิภาพของระบบหลักประกนัสุขภาพ

ภาครฐั	รวมทัง้ขยายความครอบคลุมการสร้างหลักประกนัในกลุ่มบคุคล 

ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

พยาบาล	จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์	สถาบนัทางการแพทย์

และสถาบนัการศกึษาในระยะยาว	(๕-๑๐ปี)	และพฒันาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	 โดยเน้นธุรกิจด้านการส่งเสริม 

สขุภาพ	รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและจัดตั้งสถาบันยาแผนไทย 

แห่งชาติ

		 (๔)	 ปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหล่ือมล�้า 

ทางเศรษฐกจิและสงัคม	 โดยการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ 

	 	 	 (๕)	 จัดที่ท�ากินและจัดระเบียบสังคม	 จัดที่ท�ากินและที่พักผ่อนหย่อนใจ 

และสวนสาธารณะ	(การพัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา)	จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง	รถตู้โดยสาร 

สาธารณะ	 และรถแท็กซ่ี	 จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน	 และจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวัง 

เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๒.๔ ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 (๑)	 บริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ  

โดยฟื้นฟูแหล่งน�้าจ�านวน	 ๗,๕๗๑	 แห่ง	 ท�าให้มีปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น	

๒,๐๙๗.๖๒	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 จัดหาแหล่งน�้าบาดาลพื้นที ่

นอกเขตชลประทาน	 จ�านวน	๑,๓๔๗	 แห่ง	 ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	

จ�านวน	๑,๓๒๑	แห่ง	จดัการน�า้อุปโภคบรโิภคให้มรีะบบประปาหมูบ้่าน	

จ�านวน	 ๗,๔๙๐	 หมู่บ้าน	 ในปี	 ๒๕๖๐	 พัฒนาแหล่งน�้าในลุ่มน�้า 

ที่เชื่อมต่อกับแม่น�้าระหว่างประเทศ	

	 	 	 (๒)	 ป้องกนัการบกุรุกพืน้ทีป่่า	โดยจดัการ

ป่าต้นน�า้เสือ่มสภาพบนพืน้ทีส่งูชัน	(เขาหวัโล้น)	ไม่น้อยกว่า	๘.๖	ล้านไร่	

ภายใน	๒๐	ปี	ป้องกันและรักษาการบุกรุกพื้นที่ป่าและคุ้มครองสัตว์

และพันธุ์พืช	รวม	๑๐๓.๒๓	ล้านไร่	และทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก

ปลูกยางพารา	จ�านวน	๑.๕	ล้านไร่

	 	 	 (๓)	 ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	 โดยบริหารจดัการขยะมลูฝอยและมลพษิทางน�า้ 

จดัการขยะมลูฝอยต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	(Reuse/Reduce/Recycle)	จดัการขยะมลูฝอยตกค้าง	

๓๐.๔๙	ล้านตนั	และการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิทางน�า้ในชุมชน	ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั

ใน	 ๙	 จังหวัดภาคเหนือ	 เพิ่มศักยภาพการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

(Climate	Change)

 ๒.๓ ปฏิรูปด ้านความมั่นคง รัฐบาลได ้มุ ่งสร ้างความเป็นธรรม	 ความปรองดอง 

และความสมานฉันท์ในชาติ	 แก้ไขปัญหาการด�าเนินการตามพันธกรณีส�าคัญเร่งด่วนระหว่างประเทศ 

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพและด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (International	Civil	 Aviation	 

Organization:	 ICAO)	 แก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	 (Illegal,	 Unreported	 and 

Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	จดัท�ารายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ตามทีร่ะบุใน	Trafficking 

	in	Persons:	TIP	แผนปฏบิตักิารและรายงานผลอย่างเป็นรปูธรรม	เตรยีมความพร้อมเข้ารบัการประเมนิ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ 

การฟอกเงิน	(Financial	Action	Task	Force	on	Money	Laundering:	FATF)	จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ 

ลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย	 (ศอ.ยฐ.)	

(Operation	Center	for	Patrol	and	Humanitarian	Assistance	to	

Irregular	Migrants	in	the	Indian	Ocean:	OCPHAM)	เตรยีมพร้อม

รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 เช่น	 การป้องกันการก่อการร้าย 

และอาชญากรรมข้ามชาติ	การเตรยีมความพร้อมในการจดัการภัยพบัิติ

และสาธารณภยั	รวมทัง้จดัท�าแผนแม่บทการปฏริปูการบรหิารจดัการ

และการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๗
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๔ ปฏิรูปด้านการต่างประเทศ	 รัฐบาลได้ผลักดันบทบาทของไทยบนเวทีความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในสายตาประชาคมโลก	 ทบทวนพันธกรณีระหว่างประเทศที่คาดว่า 

จะมีปัญหา	 ซ่ึงประเทศไทยเคยท�าความตกลงไว้กับต่างประเทศ	 เตรียมความพร้อมประเทศไทย 

ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 โดยจัดล�าดับความส�าคัญของเร่ืองที่ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ก่อนปี	 ๒๕๕๘	 เช่น	 การเปิดเสรีทางการค้าและการเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรี	 ผลักดันบทบาท 

ของไทย	ในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน	(ASEAN	coordinating	

country)	 ในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาค	 เช ่น	 โรคระบาด 

การค้ามนุษย์	นอกจากนี้	ได้จัดท�าแผนขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง 

ของกลุ ่มประเทศ	 CLMV	 (ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)	 และจัดท�าแผนก�าหนดท่าท ี

และสร้างผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มประเทศต่าง	 ๆ	 (CLMV/ASEAN/

APEC/หมู ่เกาะต่าง	ๆ)	 จัดท�าแผนล�าดับความส�าคัญในการจัดท�า 

ข้อตกลงทวภิาคกีบัประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 FTA	 ไทย-EU	 ไทย-แคนาดา 

ไทย-เปรู	และไทย-ชิลี

 ๒.๕ ปฏิรูปด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน

  ๒.๕.๑ ปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 

โดยการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขและออกกฎหมาย	โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	๔	ประการ	คือ	(๑)	แก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหล่ือมล�้าของประชาชน	 (๒)	 เพื่ออนุวัติการตามสนธิสัญญา

หรือความตกลงระหว่างประเทศ	 (๓)	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศ	 และ	 (๔)	 การปรับปรุง

หรือแก้ไขปัญหาภายในองค์กร	ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว	เช่น	พระราชบัญญัติ

การประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘

  ๒.๕.๒ ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

  	 (๑)	 วางกลไกในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ รฐับาล

และคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้วางกลไกในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบโดยได้แต่งตัง้

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)	 ซึ่งได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยวางหลักการ	๓	ป.	ได้แก่

(๑) ปลูกฝง ตองไมโกง (Passive) ตองไมยอมใหมีการโกง (Active)

(๒) ปองกัน วางระบบใหคอรรัปชันทำไดยากเเละถูกจับงาย

(๓) ปราบปราม จับ “ปลาใหญ” เเละกวดขันกฏระเบียบเล็กนอย
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

หนวยงานภาครัฐ
ผูเขารวมเสนอราคา/
ผูทำสัญญาหร�อตัวเเทน

ผูสังเกตการณ

(๑) ตองเปดเผยขอมูลทั้งหมด

ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ตามขั้นตอนที่กำหนด

(๒) ปฏิบัติตอผูเสนอราคาทุกราย

อยางเทาเทียมกัน ไมดำเนินการใด ๆ

กับผูเสนอราคา/ผูทำสัญญา 

ในลักษณะที่กอใหเกิดขอสงสัย

ที่สอไปในทางทุจริตหรืออำนาจไปสู

การทุจริตในการปฏิบัติหนาที่

(๓) อนุญาตใหผูเขารวมสังเกตการณ

เขารวมสังเกตการณในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐตลอดระยะเวลา

ของโครงการในทุกขั้นตอน

ของการจัดซื้อจัดจาง

(๔) ในกรณีที่พบวากรรมการ 

เจาหนาท่ี หรือผูมีสวนเก่ียวของ

กับการจัดซ้ือจัดจาง มิไดปฏิบัติตาม

ขอตกลงฯ หรือไดกระทำการใด ๆ

ท่ีไมเปนไปตามขอตกลงฯ 

หรือผูพบเห็นพฤติกรรมท่ีสอไปในทาง

ทุจริตหรืออาจนำไปสูการทุจริตได 

ใหเเจงหนวยงานภาครัฐเจาของ

โครงการ

(๑) ปฏิบัติตามมาตรการเเละวิธีการ

ดำเนินงานที่จำเปนเพื่อปองกัน

การทุจริตภาครัฐเเละสนับสนุน

ใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

เปนไปดวยความโปรงใสเเละเปนธรรม

(๑) เขารวมสังเกตการณในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐตลอดระยะเวลา

ของโครงการเเละทุกข้ันตอนของ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

(๒) ปฏิบัตหนาที่โดยอิสระ ซื่อสัตย

เเละเปนกลาง

(๓) ใหการสนับสนุนดานความรู

ที่เปนประโยชน

(๔) มีสิทธิขอขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับโครงการ

(๕) ใหความรวมมือในการใหหนวยงาน

ผูเขารวมเสนอขอมูล ใหขอมูล 

เเจงเบาะเเส ตวรจทานบัญชีรายการ

รับจายของโครงการ

(๒) ไมให เสนอให หรือรับวาจะให

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือ

จูงใจใหรวมดำเนิินการใด ๆ 

ทั้งทางตรงเเละทางออม อันเปน

การใหประโยชนในการเสนอราคา 

หรือการสมยอมกัน ยินยอม

ใหผูสังเกตการณตามขอตกลงฯ นี้

(๓) เขารวมสังเกตการณเเละตรวจสอบ

โครงการไดในข้ันตอนตาง ๆ เชนเดียวกับ

หนวยงานเจาของโครงการ

(๔) ผูทำสัญญาตองรับผิดชอบ

การกระทำของผูรับเหมาชวงใด ๆ 

ของตน (ถามี)

โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริตของภาครัฐ (Construction Sector Transparency 

Initiative: CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)	ซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต

แห่งชาติ	 ได้มีมติให้ทดลองท�าข้อตกลงคุณธรรมในโครงการน�าร่อง	๒	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการจัดหา 

รถโดยสารโดยใช้ก๊าซธรรมชาตขิององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ	จ�านวน	๔๘๙	คนั	และโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีน�้าเงิน	 ส่วนต่อขยายสายสีน�้าเงิน	 ทั้งนี้	 เครื่องมือดังกล่าวได้บูรณาการความเกี่ยวข้องจาก 

ทัง้	๓	ภาคส่วน	ทีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบ	ได้แก่	(๑)	หน่วยงานภาครฐั	(๒)	ผูเ้ข้าร่วมเสนอราคา/ผูท้�าสญัญา 

หรือตัวแทน	และ	(๓)	ผู้สังเกตการณ์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 	 	 นอกจากนี้	 ได้ด�าเนินการให้มีการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 

ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	โดยมี 

กลุ่มเป้าหมายที่จะท�าการประเมินเป็นหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่น	

รวมท้ังสิ้น	 ๖๕๖	 หน่วยงาน	 รวมทั้งการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(e-Market) และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	 ซ่ึงปัจจุบันมีส่วนราชการส่วนกลาง

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา)	 ได้ใช้งานระบบ	 e-GP	

ระยะที	่๓	แล้วทัง้หมดจ�านวน	๑๔๘	หน่วยงาน	และได้เพิม่เตมิหน่วยงานในส่วนภูมภิาคและสถานศึกษา

ซึ่งทยอยเข้าใช้งานระบบ	e-Market	และระบบ	e-Bidding

  	 (๒)	 เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพการบรหิารงานภาครฐั	เพือ่น�าไปสู่การเป็น

รัฐบาลในระบบดิจิทัล	 (Digital	 and	 Connected	 Government)	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 วางแนวทางการส่งเสริม

ภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

	 	 	 	 นอกจากนี	้รฐับาลได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคัญเพ่ือเป็นบรกิารกลาง

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	(Government	Shared	Services)	โดยการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 (Software	 as	 a	 Service:	 SaaS)	 พัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐ	 (Government	

e-Service	Hub)	เช่น	จดัท�าช่องทางการเข้าถึงข้อมลูและบรกิารภาครฐั	แพลตฟอร์มเชือ่มโยงระบบงาน

และบรกิารภาครฐั	 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ	 ให้บริการ	 Smart	 Service	 พัฒนาบริการตัวแทน

หน่วยงานภาครัฐ	 พัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	พฒันาระบบศนูย์กลางสารสนเทศข้อมลูบรกิาร 

ภาครฐัแบบเบด็เสรจ็	พัฒนาและปรับปรุงระบบต�าแหน่ง	 (ปรับปรุงโครงสร้าง	กลไก	และกระบวนการ 

ของระบบต�าแหน่งให้ตอบสนองและยึดโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในมิติอื่น	ๆ)	 พัฒนา

และปรับปรุงระบบการแต่งตั้งข้าราชการ	 (พัฒนาและปรับปรุงให้ระบบการคัดเลือกและแต่งตั้ง

ข้าราชการเป็นระบบสอดคล้องกับระบบและกลไกอื่น	ๆ)	 พัฒนาและปรับปรุงระบบค่าตอบแทน

ของข้าราชการพลเรือน	 (ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราตลาด	 ค่างาน	 และค�านึงถึง

ระดับความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน	เพื่อดึงดูดคนเก่งและดีเข้าสู่ระบบราชการ)

  	 (๓) ปฏิรูประบบงบประมาณ รัฐบาลมีแนวคิดที่จะปฏิรูประบบงบประมาณ

โดยปรบัปรงุโครงสร้างแผนงานงบประมาณให้มคีวามเช่ือมโยงกบัแผนระดบัชาตแิละเกดิการบรูณาการ

เพ่ือบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์เดยีวกนั	ปรับปรงุแนวทางการพิจารณางบประมาณในลกัษณะบรูณาการ	

โดยให้ความส�าคัญแก่การก�าหนดเป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 พื้นที่ด�าเนินการและกรอบวงเงินที่ชัดเจน	

เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนและเพิม่ประสิทธภิาพการบูรณาการให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	สามารถขบัเคล่ือนนโยบาย

รัฐบาลได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์	 ให้ความส�าคัญแก่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 ให้ความส�าคัญ

แก่การจัดท�างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	(Medium	Term	Expenditure	Framework:	

MTEF)	 ระยะเวลา	๓	 ปี	 และงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะยาว	 (Long	 Term	 Expenditure	

Framework:	LTEF)	ระยะเวลา	๑๐-๒๐	ปี	เพือ่ให้การวางแผนพฒันาการจดัท�างบประมาณของประเทศ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๒.๖ จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล	

รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	

ส�าหรับใช้ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป	 เพื่อจัดท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ

ระยะ	๒๐	ปี	และการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะด�าเนินการของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	

(ระยะที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๕๙)	และส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป	(ระยะที่	๓	พ.ศ.	๒๕๖๐	

เป็นต้นไป)	 และคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ	 (Roadmap)	

เพื่อจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ	 (Roadmap)	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เพื่อให้ส่วนราชการน�าไปปฏิบัติตามกรอบการด�าเนินงานในระยะท่ี	 ๒	 ของรัฐบาล	

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐)	 และกรอบการปฏิรูประยะที่	 ๓	 การส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป	

(ต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป)	 โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานในภาพรวมและเนื้อหา

ของยุทธศาสตร์ชาติ	ดังนี้

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปนประธานกรรมการ มีอำนาจหนาที่จัดทำรางยุทธศาสตรชาติ

ระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน

ยุทธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

Stable & Secure

Green

Innovative & CreativeIncresive

Good
governance

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทย

มีความสุขภายใตหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เเละตอบสนอง

ตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนเเหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางรายไดระดับสูงหลุดพนจากรายไดปานกลาง เเละสรางความสุขของคนไทย 

สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เเละเปนธรรม ประเทศสามารถเเขงขันได

ในระบบเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทาง

การปฏิรูปประเทศ (Roadmap)

๖ ยุทธศาสตรหลัก

กรอบการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ ๑๑ ดาน

กรอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ๑๑ ดาน

กรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติิ

กรอบวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ ๓๗ เรื่อง

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ความเห็นของภาคสวนตาง ๆ อาทิ
- ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็น
อนาคตประเทศไทยของ พ.ต.ต. ยงยุทธ สาระสมบัติ
- ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองและชนบท (สนช.)
- คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ

การจัดทำยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป

(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตรดานความสามารถในการสรางการเเขงขัน

(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาเเละเสริมสรางศักยภาพคน

(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งเเวดลอม
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลเเละพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
เเละเทาเทียมกันทางสังคม

การสรางความมั่นคง
ใหกับประเทศ

คนไทยมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนเเปลง

การพัฒนาเปนมิตร
ตอสิ่งเเวดลอม

การบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ

การสรางความสามารถ
ในการเเขงขัน

การพัฒนาที่ครอบคลุม
เปนธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำ

รักษาทรัพยากร/
มีสภาพเเวดลอมที่ดี

คน/คุณภาพชีวิต /
ความรู

เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย/
ยุติธรรม/ปลอดภัย/
ลดความขัดเเยง

รายได/เขาถึงการบริการรัฐ/
วัฒนธรรม/สื่อสารมวลชน

โครงสรางพื้นฐาน/
ผลิตภาพ/

วิจัยเเละพัฒนา/
สะอาดเเละยั่งยืน/

กฎระเบียบ

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 นอกจากนี้	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘	ให้คณะกรรมการจัดท�า

ยทุธศาสตร์ชาตนิ�าผลการพิจารณาการปฏิรปูในด้านต่าง	ๆ 	ของสภาปฏิรปูแห่งชาตมิาศึกษาและรวบรวม

แจ้งให้ส่วนราชการทราบ	หากเรื่องใดสามารถด�าเนินการได้	ให้เร่งด�าเนินการโดยเร็ว

 ๒.๗ ด�าเนนิการอืน่ ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏริปูประเทศ ด�าเนนิการแต่งตัง้ “Mister ปฏริปู” 

ของทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย	เพือ่เป็นตวัการเปล่ียนแปลง	(Change	Agent)	ทีส่�าคญั 

ของการขับเคล่ือนการปฏิรูป	 โดยมีการประมวลผลการด�าเนินงาน 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้รับทราบความเคลื่อนไหว 

ในการปฏิรูปประเทศ	 และได้มีการจัดท�าเว็บเพจ	 “การปฏิรูป 

ประเทศไทย”	เป็นฐานข้อมลูส�าคญัในการสนบัสนนุการปฏริปูประเทศ 

บนเว็บไซต์สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	(www.stabundamrong.go.th) 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปฏิรูปแก่ผู้ที่สนใจ





395PB การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

	 สถานการณ์ก่อนรัฐบาลเข้าบริหารประเทศ	 สังคมไทยตกอยู่ภายใต้สภาวการณ์ของ

ความขัดแย้งตึงเครียด	เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ	มีการใช้ความรุนแรง	ประชาชนรวมกลุ่มชุมนุม

และเผชิญหน้ากัน	 มีการใช้อาวุธสงครามจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ

บาดเจ็บและเสียชีวิต	เหตุการณ์ความแตกแยกที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีนี้ได้สั่งสมจนกลายเป็น

บาดแผลที่ร้าวลึกของคนในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

	 เป้าหมายและภารกิจหลักของรัฐบาลในการเข้าบริหารประเทศจึงมุ่งที่จะยุติสถานการณ์

การเผชิญหน้าอันน�าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง	 มุ่งสร้างเสถียรภาพและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน	 ในการนี้	 รัฐบาลร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้

พยายามด�าเนินการทุกวถิทีางเพือ่ยุตคิวามขดัแย้ง	ยตุกิารใช้ความรนุแรง	และพยายามสร้างบรรยากาศ

ความปรองดองสมานฉันท์ของสังคมโดยรวม	 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนเพื่อนร่วมชาติสามารถ

หันกลับมาด�าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดังที่เคยเป็นมา	 แม้จะมีความคิดเห็นและทัศนคติทางการเมือง

ที่แตกต่างกัน	 แต่ประชาชนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยบนพื้นฐาน

ของการยึดหลักนิติรัฐ	 นิติธรรม	 และเรียนรู้บทเรียนจากอดีต	 ตระหนักร่วมกันว่าสถานการณ์

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น	ไม่เพียงแต่น�าความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ครอบครัว

ผู้สูญเสีย	 สังคม	 และประเทศชาติ	 หากแต่เป็นอุปสรรคส�าคัญยิ่งในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้า

	 ตลอดช่วงเวลา	 ๑	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ร่วมกัน

ด�าเนินนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 	 ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะผลักดันการปฏิรูป

ให้บรรลุผลส�าเร็จ	โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์	ดังนี้
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑.	 การสร้างการรบัรูค้วามเข้าใจ 

	 ปัจจัยส�าคัญท่ีสุดในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการผลักดันการปฏิรูป

ให้บรรลุผลส�าเร็จ	 คือ	 การสร้างการรับรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ

และอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 จึงมีการชี้แจงท�าความเข้าใจการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 รวมถึงสาเหตุท่ีมาของปัญหา

ตลอดจนแนวทางแก้ไข	 โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 จ�านวน	 ๖๕,๗๒๑	 ครั้ง	

มปีระชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๘,๙๔๗,๗๙๙	คน	นอกจากนี	้รฐับาลยงัได้ให้ความส�าคญั

ในการชี้แจงท�าความเข้าใจกับต่างประเทศ	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 รักษาภาพลักษณ์ความสัมพันธ์

และความร่วมมอือนัดรีะหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ	ส่งเสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกิจการค้า

ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง	 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง

การต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าข้อมูลส�าหรับให้ทุกส่วนราชการใช้ในการชี้แจง

กบัต่างประเทศเกีย่วกบัการด�าเนนิการของรฐับาลเพือ่สร้างความเข้าใจให้ถกูต้องตรงกนั	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับสภาพปัญหาก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเข้ามาบริหาร

ราชการแผ่นดนิ	(ก่อนวนัท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗)	เช่น	ความแตกแยกของคนในชาต	ิการใช้ความรนุแรง	

การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 การทุจริตคอร์รัปชัน	 การด�าเนินการของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติและรัฐบาลในระยะต้นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาส�าคัญเร่งด่วนและน�ามาสู ่

ความขัดแย้งของคนในชาติ

๒.	 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง	 ส่งเสริม
ความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ผ่านกลไกระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น 

	 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดบรรยากาศลดความตึงเครียด	 เผชิญหน้าของคู่ขัดแย้ง

และคนในสังคมทีเ่หน็ต่าง	ให้สามารถกลบัมาด�ารงชวีติในสงัคมร่วมกันตามวถิชีวีติขนบธรรมเนยีม

ประเพณขีองคนไทย	ด้วยการจดังานประเพณ	ีการจัดกจิกรรมทางศาสนา	รวมถงึกจิกรรมพฒันาต่าง	ๆ 	

จ�านวน	๗๗,๕๐๒	ครัง้	มปีระชาชนทัว่ไปเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๑,๑๒๓,๙๙๒	คน	มกีารแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งท่ีเกดิข้ึนในพ้ืนทีจ่�านวน	๑๒๙	เรือ่ง	จากปัญหาทัง้หมด	จ�านวน	๑๓๓	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	

๘๙.๘๖	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สาธารณประโยชน์	ที่ดินท�ากิน	หนี้สิน	ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

	 นอกจากนี้	 ยังมีการก�าหนดหลักสูตรหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ของโรงเรียน	กรรมการ

หมู่บ้านระดับอ�าเภอ	 และด�าเนินกิจกรรมจ�านวน	๑	 หลักสูตร	 ทั้ง	 ๘๗๗	 อ�าเภอทั่วประเทศที่มี

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 (ยกเว้นอ�าเภอเกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	 เมื่อผ่านการอบรมจะต้อง

ไปขยายแนวคดิการปลกูฝังความรกัสามคัค	ีโดยมอี�าเภอทีก่�าหนดหลกัสตูรแล้ว	๘๗๗	อ�าเภอ	มแีกนน�า

คณะกรรมการหมูบ้่านเข้ารบัการอบรม	จ�านวน	๔๖๒,๒๔๕	คน	มกีารจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน	 จ�านวน	 ๑๗๓,๐๗๓	 ครั้ง	 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	

๙,๑๕๑,๘๕๐	 คน	 เช่น	 การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านเพื่อปลูกฝังความสามัคคี	 การจัดกิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์	 พัฒนาหมู่บ้าน	 ลงนามเสริมสร้างความรักสามัคคี	 กิจกรรมปรองดองสามัคคี

ร่วมท�าความดีรักษาพื้นที่ป่า
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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๓.	 การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
	 จัดอบรมแกนน�าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย 

อ�าเภอละ	๑	คน	และจ่าจงัหวัด	ๆ	ละ	๑	คน	รวมท้ังสิ้น	๙๕๔	คน 

เ พ่ือมอบหมายภารกิจให ้อ�าเภอร ่วมกับวิทยากรแกนน�า 

ระดับอ�าเภอขยายผลการด�าเนินงานไปยังแกนน�าอาสาสมัคร 

ต้นแบบประชาธิปไตย	 อ�าเภอละ	 ๑๐	 คน	 และอาสาสมัคร 

ต้นแบบประชาธปิไตย	หมูบ้่านละ	๑๐	คน	รวมทัง้สิน้	๘๗,๘๐๐	คน	

จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	 เช่น	 กิจกรรม 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้าน	การริเริ่มในการร่วมกัน

จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านโดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย 

จ�านวน	๓๙,๙๔๓	คร้ัง	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๒,๙๗๓,๖๔๕	คน	

๔.	 การแก้ ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีเสวนา	
	 จัดเวที เสวนาเพื่อรวบรวมข ้อมูลและแก ้ไขป ัญหา 

ความต้องการของประชาชนท่ีจังหวัดและอ�าเภอ	 โดยตรวจพบ

สภาพปัญหาทีต้่องแก้ไขทัง้สิน้	จ�านวน	๑๐,๓๒๘	เรือ่ง	แก้ไขได้แล้ว 

จ�านวน	 ๘,๐๕๐	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๗.๙๔	 ส่วนใหญ่ 

เป็นปัญหาความต้องการสิง่สาธารณประโยชน	์โครงสร้างพืน้ฐาน	

การท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การขาดแคลนน�า้

อุปโภคบริโภค	การประกอบอาชีพ	การด�าเนินงานในระยะต่อไป

จะเน้นการประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ตามสถานการณ์และประชาสมัพนัธ์ท�าความเข้าใจ

กบัประชาชนในประเด็นขดัแย้งท่ีส�าคัญ	รวมท้ังการจัดเวทรีบัฟังความเหน็ประชาชนเพือ่การปฏิรปู

ประเทศในภาพรวมและร่วมกับหน่วยต่าง	ๆ	

๕.	 การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม
	 รัฐบาลให้ความส�าคญัแก่การเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรยีน	แจ้งปัญหาความเดอืดร้อน

ทุกข์ยาก	 การไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง	 ๆ	 อันเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งแห่งปัจจัย 

ความขัดแย้งของสังคม	 โดยได้จัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อด�าเนินการตามภารกิจ	 ๗	 มิติ	 ได้แก่ 

(๑)	 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	 (๒)	 บริการเบด็เสรจ็	 (๓)	 บรกิารส่งต่อ	 (๔)	 บรกิารด้านข้อมลู 

(๕)	 บริการให้ค�าปรึกษา	 (๖)	 การปฏิบัติงานของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว	 และ	 (๗)	 การด�าเนินการ 

ตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 การรับความเห็นการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางโทรศัพท ์

สายด่วน	๑๕๖๗	ทางเว็บไซต์	www.damrongdhama.moi.go.th	ปณ.	๑๐๑	ปณฝ.	มหาดไทย	

กรงุเทพมหานคร	๑๐๒๐๐	และเข้ามารบับรกิารด้วยตนเอง	(Walk	in)	โดยแบ่งโครงสร้างเป็น	๓	ระดบั	

คือ	 ศูนย์ด�ารงธรรมส่วนกลาง	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	 และศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 
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โดยมีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรมทั่วประเทศ	๑,๓๕๐,๒๗๙	เรื่อง	แก้ไขแล้วเสร็จ 

๑,๒๙๓,๗๑๘	 เรื่อง	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ๔๕,๗๗๗	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๕.๘๒	 โดยแยก 

ตามประเภทการให้บริการ	ดังนี้	

  • ร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 จ�านวน	 ๗๗,๒๙๑	 เรื่อง 

แก้ไขแล้วเสร็จ	 ๓๑,๕๑๔	 เร่ือง	 คิดเป็นร ้อยละ	 ๔๐.๗๗ 

และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	๔๕,๗๗๗	เรื่อง

	 	 •	บริการเบ็ดเสร็จ	๙๖๓,๔๗๙	เรื่อง	แก้ไขแล้วเสร็จ	

๙๖๓,๔๗๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

	 	 •	บริการส่งต่อ	 ๓๗,๙๒๐	 เรื่อง	 แก้ไขแล้วเสร็จ	

๓๐,๗๙๖	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	๘๑.๒๑	และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	

๗,๑๒๔	เรื่อง

	 	 •	 บริการข้อมูล	 ๑๘๔,๒๑๗	 เรื่อง	 แก้ไขแล้วเสร็จ	

๑๘๓,๖๘๘	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๙.๗๑	 และอยู ่ระหว่าง 

ด�าเนินการ	๕๒๙	เรื่อง

	 	 •	บรกิารให้ค�าปรกึษา	๗๗,๖๙๒	เรือ่ง	แก้ไขแล้วเสร็จ	

๗๗,๖๙๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

	 	 •	 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว	 ๔,๗๘๕	 เรื่อง	 แก้ไขแล้วเสร็จ	

๔,๐๘๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๓๓	และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	

๗๐๒	เรื่อง

	 	 •	หนี้นอกระบบ	 ๔,๘๐๔	 เรื่อง	 แก้ไขแล้วเสร็จ 

๒,๔๖๖	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕๑.๓๓	และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	

๒,๓๓๘	เรื่อง

	 	 •		รับฟังความเห็นเรื่องปฏิรูป	๙๑	เรื่อง

๖.	 การด�าเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
	 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ร ่วมกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 ภายใต้ภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	 ซึ่งจัดตั้ง

โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิด�าเนนิพนัธกิจ	๓	ประการ	คอื	(๑)	ก�าหนดแนวทางในการเสริมสร้าง

บรรยากาศปรองดองสมานฉันท์ให้หน่วยงาน	ส่วนราชการ	และองค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการ

เพ่ือยตุคิวามขดัแย้งของประชาชนทกุกลุม่ทกุฝ่าย	(๒)	รวบรวมข้อมลู	ข้อคดิเหน็	และข้อเสนอแนะ

จากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย	 เพื่อน�ามาสรุปและวิเคราะห์	 ก�าหนดเป็นแนวทาง	 (Roadmap)	

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 เพื่อเสริมสร้างความรัก	ความสามัคคี	ความปรองดองสมานฉันท์	

และคืนความสุขให้แก่คนในชาติ	 และ	 (๓)	 เชิญบุคคล	 ผู้แทนหน่วยงาน	 ส่วนราชการ	 ตลอดจน

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง	มาให้ข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	ตลอดจนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่การด�าเนนิงาน

ของศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏิรปูได้ตามความเหมาะสม	โดยมกีารด�าเนนิงานตามแผนงาน	

โครงการ	ดังนี้



401400 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๑	 แผนงานลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

มเีป้าหมายให้ทกุภาคส่วนรบัรูข้้อมลูข่าวสารในการบรหิารราชการแผ่นดนิอย่างถกูต้อง	และเพือ่ให้

การน�าเสนอข่าวสารมคีวามเทีย่งตรง	ชดัเจน	และมฐีานข้อมลูทีถ่กูต้อง	มจี�านวน	๓	โครงการ	ได้แก่	

  ๖.๑.๑	 โครงการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ของประชาชน	 โดยจัดท�าเว็บไซต์	 www.crr-thai.org	 และ	 Facebook: 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์	เพื่อการปฏิรูป	และติดตั้ง	Call	Center	หมายเลข	๑๑๕๒	

มีผู้เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์มากกว่า	 ๕๐๐,๐๐	 คร้ัง	 มีการจัดท�าแอปพลิเคชัน 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูเ้ข้าเย่ียมชม	การเช่ือมโยงไปยงัระบบเครือข่ายสาธารณะ	

Social	Network	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน

จากประชาชน	

 	 ๖.๑.๒	 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 

ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	 ด�าเนินรายการคนไทยหัวใจเดียวกันทางสถานี 

วทิยโุทรทศัน์กองทัพบก	ช่อง	๕	จดัท�าวดีทัิศน์ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์ 

เพ่ือการปฏิรูปทางสถานโีทรทัศน์	ประชาสมัพนัธ์ด้วยอกัษรวิง่ทางสถานโีทรทศัน์	และประชาสมัพนัธ์

กิจกรรม	“เวทีความคิด	ปฏิรูปประเทศไทย”	ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน	เป็นประจ�าทุกวัน

ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก	 ๑๒๗	 สถานี	 และสถานีวิทยุเครือข่าย 

กรมประชาสัมพันธ์	๑๕๐	สถานี

 	 ๖.๑.๓	 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ	์โดยพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเป้าหมาย

ในระดับจงัหวัด	จ�านวน	๑๐๐	คน	๒	เดอืนต่อครัง้	และในระดบัภาค	จ�านวน	๒๕๐	คน	๓	เดอืนต่อครัง้	

ด�าเนินการทัง้สิน้	จ�านวน	๓๙๒	แห่ง	มสีือ่มวลชนเข้าร่วม	จ�านวน	๔๑,๑๕๐	คน	มผีลการด�าเนนิการ

โดยสรุปเป็นข้อคิดเห็น	 คือ	 ภาครัฐควรลดการครอบง�าสื่อ	 ให้สื่อมีความเป็นอิสระในการน�าเสนอ

ข่าวสารในรูปแบบต่าง	 ๆ	 อย่างตรงไปตรงมา	 หน่วยงานภาครัฐมีการให้ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง	

เพ่ือให้สื่อต่าง	 ๆ	 สามารถเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องชัดเจน	 ควรมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น

เพือ่ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รบัข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้องเป็นจรงิ	สือ่มวลชนเสนอให้มหีน่วยงานเฉพาะ

เพือ่ท�าหน้าทีบ่รหิารจัดการ	ตรวจสอบ	และควบคมุการน�าเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารทางสือ่	Social	

Network	ให้เป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง	และไม่สร้างความแตกแยกเกลยีดชงัในสงัคม	นอกจากนี	้ต้องการให้

ภาครัฐมีมาตรการคุม้ครองสือ่	ดแูลความปลอดภยัในการปฏิบตังิานของส่ือมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม	

แต่ไม่ใช่การแทรกแซงสื่อ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๒	 แผนงานป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่	 โดยด�าเนินโครงการ

สร้างความเข้มแข็งสูก่ารปฏิรปูสงัคมเพ่ือตดิตามสถานการณ์และด�าเนนิกจิกรรม	ไม่ให้คูข่ดัแย้ง	เช่น	

แกนน�า	กลุม่หรือบคุคลท่ีมคีวามขดัแย้งเดมิในสงัคม	และกลุม่หรอืบคุคลทีจ่ะท�าให้เกดิความขดัแย้ง

ในสังคม	 อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือข้อขัดแย้งที่มีอยู ่เดิมในทุกภาคส่วนของสังคม	

ได้ก่อตวัเกดิขึน้มาใหม่	โดยใช้การพบปะแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็กับเป้าหมายในระดับจงัหวดั	จ�านวน	

๕๐	คน	๒	เดือนต่อครั้ง	ในระดับภาค	จ�านวน	๑๐๐	คน	๓	เดือนต่อครั้ง	ด�าเนินการทั้งสิ้น	จ�านวน	

๓๙๒	แห่ง	มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๑,๒๐๐	คน	มีผลสรุปข้อคิดเห็นในประเด็น

ด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านการเมือง	การบริหารราชการแผ่นดิน	การสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ	

กระบวนการยตุธิรรม	การทจุริตคอร์รปัชัน	การศกึษา	การขจัดความเหลือ่มล�า้	การจัดการทรัพยากร	

ข้อมูลข่าวสาร

	 ๖.๓	 แผนงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม	 ด�าเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

เพื่อขจัดข้อขัดแย้งและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ี	 เปิดเวทีความคิด

ให้กับประชาชนในการปฏิรูปประเทศท้ัง	 ๑๑	 ด้าน	 และรับทราบความต้องการของประชาชน

ที่ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	 รวมถึงแนวคิดการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ของประชาชน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	

จ�านวน	๔,๑๓๖	แห่ง	มหาวิทยาลัย	จ�านวน	๙๒	แห่ง	องค์กรวิชาชีพ	๔๐	แห่ง	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	

๔,๒๖๘	แห่ง	 เปิดเวทีความคิดให้แก่เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 เป้าหมายละ	๑๐๐	คน	

เป้าหมายละ	 ๑	 ครั้ง	 ด�าเนินการทั้งสิ้น	 จ�านวน	 ๔,๒๖๘	 แห่ง	 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	

จ�านวน	 ๔๕๒,๔๐๘	 คน	 มีผลสรุปข้อคิดเห็นของประชาชนในประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจ	 เช่น	

ควรมกีารจดัท�าเวทีประชาคมสร้างความปรองดอง	อบรมสร้างความเข้าใจ	เดก็	เยาวชน	สร้างความเข้าใจ

สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องในอนาคต	 สร้างกิจกรรมความปรองดอง

ของเด็ก	 เยาวชน	 ระดับหมู่บ้าน	 ชุมชน	 เช่น	 การเข้าค่ายเพื่อให้เกิดความสามัคคี	 ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน	 ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างผู้น�าชาวบ้านให้บ่อยขึ้น	 เริ่มปลูกฝังความส�าคัญ

ล�าดับอาวุโส	 สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม	 ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างแกนน�า

ทางการเมืองทุกพรรคให้ส�านึกรักชาติมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ ่มบุคคล	 ควรมีคนกลาง

ท่ีแท้จรงิในการประสานด้านความคดิการสร้างความสมานฉนัท์	รวมทัง้มกีจิกรรมบางส่วนถกูบงัคบั

ให้ท�าหรือเข้าร่วมกิจกรรม	 หรือความคิดเห็นที่น�าเสนอไม่ได้รับการพิจารณาน�าไปปฏิบัต	ิ

ไม่มีการสานต่อแก้ไขหรือน�าไปใช้ประโยชน์	จึงไม่เกิดการมีส่วนร่วม



403402 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๖.๔	 แผนงานสร้างค่านิยมสร้างจิตส�านึกและความสามัคคี	 ได้ด�าเนินมหกรรม

เอกลกัษณ์ไทยหวัใจ	๔	ภาค	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้ประชาชนทกุภาคส่วนก่อเกิดค่านยิม

และจิตส�านึกในการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย	 โดยการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

ประจ�าภูมิภาคทัง้	 ๔	ภาค	 จดันทิรรศการ	 เอกลกัษณ์	 จุดเด่น	 อนัเป็นสญัลกัษณ์ของจังหวดัต่าง	 ๆ	

ทุกภูมิภาคของประเทศ	ได้จัดกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น	๑๖	ครั้ง	ในพื้นที่	๑๖	จังหวัดทั่วประเทศ	

	 ๖.๕	 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่

ราชการ	 มีโครงการฝึกอบรมทดสอบกองอาสารักษาดินแดน	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ	และมูลนิธิต่าง	ๆ 	ของภาคเอกชน	เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดด้วยการฝึกอบรมทดสอบการปฏิบัติในการป้องกันภัยหรือระงับ

เหตุการณ์ที่จะน�าไปสู่ความไม่สงบในพื้นที่	โดยด�าเนินการในจังหวัดเป้าหมายจ�านวน	๔๖	จังหวัด	

มีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย	จ�านวน	๔,๗๕๐	คน

๗.	 การด�าเนินการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗
	 รัฐบาลตระหนักดีว่ากระบวนการเยียวยาเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการสร้างความปรองดอง	

และมีผลในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคต	 เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนในสังคมโดยเฉพาะ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างรอคอยและคาดหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ในฐานะ	“รฐั”	จึงได้ด�าเนนิมาตรการเยียวยาควบคูก่นัทัง้ในส่วนของ	(๑)	การเยียวยาที่เป็นตัวเงิน	

และ	(๒)	การเยยีวยาทีไ่ม่ใช่ตวัเงิน	อันหมายถงึความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ผูเ้สยีหาย

สามารถกลับมาด�ารงชวีติได้ต่อไป	เช่น	การบ�าบดัฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	การช่วยเหลอืหางาน

ให้คนพกิาร	ทพุพลภาพ	หรอืสญูเสยีหวัหน้าครอบครวั	การดแูลการศกึษาแก่ลูกก�าพร้า	การช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	 การให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	 การช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมแก่ครอบครวัของจ�าเลยท่ีไม่ได้รบัการปล่อยตวัช่ัวคราว	การให้ความเป็นธรรมเร่งรัดคดี	

หรือโอกาสในการรับรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

	 ๗.๑	 การเยียวยาที่เป็นตัวเงิน	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการเยียวยา

ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	

ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗	ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	๑๑๔/๒๕๕๘	ลงวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

เพื่อพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนะมาตรการ	 กลไกและวิธีการเยียวยาด้านการเงิน

ตามหลกัมนษุยธรรมแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรนุแรงทางการเมอืง	ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗	

รวมถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	 ปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๓	 และอ�านวยการ	 ก�ากับ	 ติดตาม	

และวินิจฉัยสั่งการ	 เพื่อให้การเยียวยาด้านการเงินเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	

โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้



403402 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๗.๑.๑	 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	

ปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๓	 ได้มีการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินไปแล้วตามหลักเกณฑ์

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 ๒๘	 ตุลาคม	๒๕๕๑	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๐	 มกราคม	๒๕๕๕	

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	

ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	ในส่วนที่ยังคงค้างอยู่	เบื้องต้นก�าหนดให้รอจนกว่าคดีของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถึงที่สุดก่อนน้ัน	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๘	

กันยายน	๒๕๕๘	ให้กระทรวงยตุธิรรมพจิารณาว่าการรอผลคดดีงักล่าวท�าให้ล่าช้าไปหรอืไม่	มวีธิใีด

ที่จะสามารถท�าให้เร็วขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและอ�านาจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
	 	 ๗.๑.๒	 การเยยีวยากรณีผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมือง	

ปี	 ๒๕๕๖-๒๕๕๗	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน

ตามหลกัมนุษยธรรมแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมอืง	ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗	

(ชีวิตและร่างกาย)	 คาดว่าใช้งบประมาณในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 จ�านวน	 ๘๖๒	 ราย	

(เสียชีวิต	 ๒๘	 ราย	 บาดเจ็บ	 ๘๓๔	 ราย)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๘	

อนมุตัใิห้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	งบกลาง	รายการเงนิส�ารองจ่าย

เพือ่กรณฉีกุเฉนิหรือจ�าเป็น	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเยยีวยา	วงเงนิ	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

โดยให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ

และเบกิจ่ายงบประมาณในการจ่ายเงนิเยยีวยา	เงนิฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และเงนิยงัชพี	และส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่าย

งบประมาณในการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่ผู ้มีสิทธิได ้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ	์

ส่วนในปีงบประมาณต่อไป	ขอให้ตัง้งบประมาณปกตใินการเยยีวยาและค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

ของคณะกรรมการอ�านวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู ้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง	 ปี	 ๒๕๕๖-๒๔๔๗	 คณะอนุกรรมการ	 กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร	ี

วงเงนิ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โดยให้ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรีเป็นหน่วยเบกิจ่ายงบประมาณ	

ทั้งนี้	จะเริ่มด�าเนินการรับค�าร้องในเดือนตุลาคม	๒๕๕๘	และประกาศรายชื่อและจ่ายเงินเยียวยา

ในเดือนธันวาคม	๒๕๕๘

	 ๗.๒	 การเยยีวยาทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ	 เพือ่แสดงว่ารฐับาลรบัรูใ้นความสญูเสยีของประชาชน

อันเกิดจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตท่ีผ่านมาและมิได้เพิกเฉยต่อความเจ็บปวด

ทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	 จึงให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ประสานความร่วมมือกับ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	 (ศปป.)	 ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยความเอือ้อาทร	เพือ่พยายามให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบสามารถกลบัมาด�ารงชวีติ

ได้ตามปกติ	ดังนี้



405404 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 	 ๗.๒.๑	 ส�ารวจปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเยียวยาด้านมนุษยธรรม	

(ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	 ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทุกฝ่าย

ต้ังแต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๗	โดยใช้ช่องทางรับฟังความเหน็ผ่านศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปู

และศูนย์ด�ารงธรรม	 ตลอดจนประสานกับกลไกของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

กับการสร้างความปรองดอง

	 	 ๗.๒.๒	 ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความรนุแรงทางการเมอืงท่ีมภีมูลิ�าเนาในแต่ละจงัหวดั	เช่น	การบ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจิตใจ	

การช่วยเหลือหางานให้คนพิการ	 ทุพพลภาพ	 หรือสูญเสียหัวหน้าครอบครัว	 การดูแลการศึกษา

แก่ลูกก�าพร้า	 ฯลฯ	 โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรสาธารณประโยชน	์

องค์กรสาธารณกุศล	และองค์กรศาสนา	ในแต่ละจงัหวดั	ให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาด้านมนษุยธรรม

เพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ให้สามารถ

ฟื้นกลับไปด�ารงชีวิตในชุมชนได้เป็นปกติ

		 	 ๗.๒.๓	 ติดตามและเร่งรัดความคืบหน้าด้านคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๗	ของทุกฝ่าย

	 	 ๗.๒.๔	 สัง่การให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรายงานความคบืหน้าและปัญหาอปุสรรค

ในการด�าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง

๘.	 การด�าเนินการตามข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิรปู	เรือ่ง	แนวทางการสร้าง
ความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 รฐับาลให้ความส�าคญัแก่ข้อเสนอของทุกภาคส่วนเกีย่วกบัแนวทางในการสร้างความปรองดอง	

รวมถึงรายงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ

ซึ่งได้จัดท�าขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๘	

รบัทราบข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองตามรายงานดงักล่าว	และมอบหมายให้กระทรวง

ยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษา

แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว	และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการ

เกีย่วกับเรือ่งดังกล่าวในภาพรวมแล้วเสนอคณะรฐัมนตร	ีทัง้นี	้กระทรวงยตุธิรรมได้เชญิประชมุหารอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดแล้วเพือ่พจิารณาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการตามข้อเสนอดงักล่าว

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	และมีข้อเสนอการสร้างความปรองดอง	ดังนี้

	 ๘.๑	 การสร้างความเข้าใจร่วมของสังคมต่อเหตุแห่งความขัดแย้ง	 โดยการสังเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานผลการศึกษาที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ด�าเนินการไว้	 รวมทั้งการจัดเวที

รบัฟังข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ	ประเดน็ปัญหา	ข้อเสนอแนะจากกลุ่มบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่สร้างความเข้าใจ

ร่วมกันของสังคมต่อเหตุความขัดแย้ง	 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการก�าหนดและเสนอแนะแนว

ทางการคลี่คลายความขัดแย้งและป้องกันเหตุที่จะท�าให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต



405404 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๘.๒	 การแสวงหาและเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง	 โดยการรวบรวม

ข้อเท็จจริง	 แรงจูงใจเก่ียวกับการละเมิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจน 

ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้กระท�าการดังกล่าวในเหตุการณ์รุนแรงที่เก่ียวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง 

เพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมต่อเหตุการณ์และน�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสรุปบทเรียน

ในการป้องกันมิให้ประเทศชาติต้องประสบกับวิกฤตการณ์เช่นนี้อีก

	 ๘.๓	 การอ�านวยความยุติธรรม	 การส�านึกรับผิด	 และการให้อภัย	 โดยการน�า

หลกัความยตุธิรรมในระยะเปลีย่นผ่าน	(Transitional	Justice)	อนัเป็นหลกัความยตุธิรรมในระยะ

ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พยายามท�าความเข้าใจผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ	

และกระบวนทัศน์แบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	 (Restorative	 Justice)	 ที่ให้ความส�าคัญ

แก่ผู ้เสียหายเป็นอันดับแรกมาใช้ด�าเนินการ	 เพื่อการอ�านวยความยุติธรรมและเอื้อให้เกิด

การส�านึกผิดและการให้อภัยซ่ึงจะช่วยน�าพาสังคมไปสู ่สันติภาพ	 ให้สังคมเดินหน้าต่อไป	

โดยที่เหตุการณ์ความรุนแรงไม่ย้อนกลับมาอีกครั้ง	

	 ๘.๔	 การเยยีวยา	ดแูล	และการฟ้ืนฟผููไ้ด้รบัผลกระทบ	มแีนวทางด�าเนนิการหลายประการ	

เช่น	 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายจากเหตุการณ์ชุมนมุ

ทางการเมอืงตัง้แต่ปี	๒๕๔๘-๒๕๕๗	การจดัท�าฐานข้อมลูผูไ้ด้รับผลกระทบทกุฝ่ายจากเหตกุารณ์ชุมนมุ

ทางการเมือง	การเยียวยา	ดแูล	และฟ้ืนฟผููไ้ด้รบัผลกระทบทกุฝ่าย	โดยมมีาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟู

ทั้งในส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	นอกจากนี้	จะต้องมีการพัฒนา	ปรับปรุง	จัดท�า	กฎหมาย	

กฎระเบียบที่จ�าเป็น	 รวมท้ังก�าหนดหลักเกณฑ์	 ฐานการคิดค�านวณอัตราในการให้การชดเชย

ความเสียหายและการเยียวยา	โดยไม่ท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

	 ๘.๕	 การสร้างสภาวะทีเ่อือ้ต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมท่ามกลางความคดิเหน็

ที่แตกต่าง	 โดยควรด�าเนินการทั้งในด้าน	 (๑)	 พัฒนายุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่นคงของชาต	ิ

บูรณาการให้การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเป็นหลักปฏิบัติเชิงนโยบาย	 ให้คุณค่าของสังคม

พหุวัฒนธรรม	(๒)	ส่งเสริมให้มียุทธศาสตร์การสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชน

ให้ตระหนักถึงผลจากการใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา	 ความเคารพและรับผิดชอบ

ในการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	 (๓)	 การสร้างเครื่องเตือนใจ	 สัญลักษณ์ความทรงจ�าให้สังคม

ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงเรื่องราวของความขัดแย้งและร�าลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น	 (๔)	 การฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 สังคม	 องค์กร	 และสถาบัน	 ที่มีความขัดแย้งกัน	 (๕)	 การเร่งรัด	

ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างหรือองค์กรทางการเมืองให้เอื้อต่อการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบพหนุยิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย	 และ	 (๖)	 การเร่งรัด	 ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง

และระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคม



PB406 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

	 ๘.๖	 มาตรการป้องกนัการใช้ความรนุแรงในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง	โดยด�าเนนิการ	

(๑)	 ควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์	 ระมัดระวัง	 และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือปะทะรุนแรง

ระหว่างฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง	 (๒)	 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

หลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด	 โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทีเ่กีย่วข้อง	(๓)	ปฏรูิปและก�ากับบทบาทการท�าหน้าทีแ่ละการรกัษาจรรยาบรรณของสือ่สารมวลชน	

น�าเสนอเน้ือหาสาระที่สร ้างสรรค์	 ไม่ยุยง	 บิดเบือนข้อเท็จจริง	 จนเกิดความเกลียดชัง	

หรือการใช้ความรนุแรงในการแก้ไขความขดัแย้งระหว่างคนในสงัคม	โดยยงัให้หลกัประกนัสทิธเิสรภีาพ

ของสือ่มวลชน	(๔)	ลดบทบาทบคุคลและปฏริปูหน่วยงานทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับความขดัแย้ง	เพือ่สร้าง

ความเชื่อมั่นและการสร้างความไว้วางใจของสังคม	 (๕)	 ในเหตุการณ์ชุมนุม	 ควรให้หน่วยบริการ

ทางการแพทย์เข้าถงึผูบ้าดเจบ็/เสยีชวีติโดยเรว็และปกป้องคุม้ครองผูใ้ห้บรกิารอย่างปลอดภยัทีส่ดุ	

(๖)	ในการควบคมุฝงูชน	ใช้วจิารณญาณในการปฏบัิติต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ	เน้นใช้การเจรจา	

และปฏบิตักิฎการปะทะตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด	และ	(๗)	ควรมีมาตรการตรวจสอบ	ลงโทษ	

การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่ท�าเกินกว่าเหตุ	 ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันและป้องปราม

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีกในสังคมไทย



ภาคผนวก
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

    

 

 โดยที่มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี 

มหีน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ ด�าเนนิการให้มกีารปฏริปูในด้านต่าง ๆ  และส่งเสรมิความสามคัคแีละความสมานฉนัท์ของประชาชน 

ในชาติ

 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการ

ด�าเนนิการเพ่ือขบัเคลือ่นและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ให้มคีวามเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื สนบัสนนุการปฏริปูประเทศ

เพือ่ออกแบบและวางรากฐานในระยะยาวอนัมัน่คงแก่ประเทศ เพือ่ให้การด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลได้มกีารน�าไปปฏบิตัแิละ

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามรายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรฐัมนตร ี

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกโดยย่อว่า กขร. โดยมีองค์ประกอบและ

อ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 ๑.	 องค์ประกอบ
   ๑.๑ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

   (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)

  ๑.๒ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

  ๑.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองประธานกรรมการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๔ โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๖ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๗ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ

  ๑.๘ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ

  ๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ

  ๑.๑๐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

  ๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ

  ๑.๑๒ เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

  ๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

  ๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

  ๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

  ๑.๑๗ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

  ๑.๑๘ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

  ๑.๑๙ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ

  ๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

  ๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

  ๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน กรรมการ

  ๑.๒๓ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

  ๑.๒๔ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

  ๑.๒๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

  ๑.๒๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

  ๑.๒๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

  ๑.๒๘ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

  ๑.๒๙ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

  ๑.๓๐ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

  ๑.๓๑ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

  ๑.๓๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม

  ๑.๓๓ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม

  ๑.๓๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการร่วม

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๕ ผู้อ�านวยการส�านักประสานและติดตามนโยบาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๓๖ เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๑.๓๗ เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๘ เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมายจ�านวนไม่เกินสองคน

	 ๒.	 อ�านาจหน้าที่
  ๒.๑ ขบัเคล่ือนและเร่งรดัส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้น�านโยบายรฐับาลไปปฏบิตั ิ เพือ่ให้การด�าเนนิการ 

ตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลส�าเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

  ๒.๒ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล

  ๒.๓ ตดิตามและประเมินผลการด�าเนนิการตามนโยบายรฐับาล และเสนอรายงานต่อคณะรฐัมนตรเีป็นประจ�าทกุเดอืน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๒.๔ ก�าหนดรปูแบบและจดัท�ารายงานแสดงผลการด�าเนนิการของคณะรัฐมนตรเีพือ่เสนอต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ

และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน

  ๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น

  ๒.๖ ประสานความร่วมมอืจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเอกสาร

และหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานของ กขร.

  ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  ให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท�าหน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะอนกุรรมการ และคณะท�างานทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ ส�าหรบัการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการอ่ืน ๆ  ทีจ่�าเป็น

ต่อการปฏบิตังิานให้เบกิจ่ายตามระเบยีบทางราชการ และการเบกิจ่ายเบ้ียประชมุให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาเบีย้ประชมุกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก  ประยทุธ์  จนัทร์โอชา

(ประยทุธ์  จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

ค�าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี

    

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น

 เพ่ือให้การจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาลครบรอบ ๑ ปี เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โดยอาศัยอ�านาจตามข้อ ๒.๕ 
ของค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ จงึได้มมีตใินการประชมุ ครัง้ที ่๙/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี 
โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

	 ๑.	 องค์ประกอบ
  ๑.๑ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ประธานอนุกรรมการ
   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  ๑.๒ นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ
   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ๑.๓ นางฐะปาณีย์  อาจารวงศ์ รองประธานอนุกรรมการ
   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
  ๑.๔ โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
  ๑.๕ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
  ๑.๖ ผู้อ�านวยการส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
  ๑.๗ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  ๑.๘ ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ
  ๑.๙ นายนริสชัย  ป้อมเสือ อนุกรรมการ
   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�าด้านสังคม
   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  ๑.๑๐ พันเอก ณรงค์ศักดิ์  ปานพิมพ์ อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
   ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักประสานและติดตามนโยบาย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

  ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานและติดตามและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   นโยบาย ๑ ส�านักประสานและติดตามนโยบาย

   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๔ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานและติดตาม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   นโยบาย ๒ ส�านักประสานและติดตามนโยบาย

   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๕ นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๖ นางสาวสมจิตร  รูปเหมาะ ผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๗ นางรุ่งไพลิน  ร่มสนธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 ๒.	 อ�านาจหน้าที่
  ๒.๑ พิจารณารวบรวม กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเรียบเรียงปรับปรุงเอกสาร รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล

ครบรอบ ๑ ปี

  ๒.๒ รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณะกรรมการขบัเคล่ือนและเร่งรดัการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล

  ๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ�านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้

  ๒.๔ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ส�าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สวุพนัธ์ุ  ตนัยวุรรธนะ

(นายสุวพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ)

รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี

ประธานกรรมการขบัเคล่ือนและเร่งรัดการด�าเนนิงาน

ตามนโยบายรฐับาล
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