คำนำ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ร่วมกับกระทรวง ๒๐ กระทรวง ได้รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลรอบ ๖ เดือน (๑๒
กั น ยำยน ๒๕๕๗ – ๑๒ มี น ำคม ๒๕๕๘) ภำยใต้ ก ำรน ำของ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี ที่เข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินและแถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติไปเมื่อวันที่
๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งรัฐบำลได้เร่งแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในทุกด้ำนที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้
สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำได้
ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลรอบ ๖ เดือนที่ได้รวบรวมมำนี้ ประกอบไปด้วยกำรดำเนินกำร
ตำมแนวนโยบำยรัฐบำล ๑๑ ด้ำน ที่ได้แถลงไว้ ได้แก่ (๑) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
(๒) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ (๓) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำง
โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ (๔) กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม (๕)
กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน (๖) กำรเพิ่มศักยภำพทำง
เศรษฐกิจของประเทศ (๗) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน (๘) กำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม (๙) กำร
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน (๑๐) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ และ (๑๑) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ทั้งนี้ แต่ละ
กระทรวงได้เร่งแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในทุกมิติ รวมทั้งแก้ไขปัญหำสังคม ปัญหำ
ข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดจำกข้อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนอำนวยควำม
สะดวกให้ประชำชน ควำมสงบเรี ยบร้อยของบ้ำนเมือง ตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ กับนำนำ
ประเทศ เพื่อให้ ผลกำรดำเนิ น กำรเป็ นไปตำมควำมคำดหวังของประชำชนและเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติอย่ำงแท้จริง
สำนั กเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรี สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ และทุกกระทรวง จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลครั้งนี้
สื่อมวลชนทุกแขนงจะได้นำไปประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำร
ทำงำนของรัฐบำลได้อย่ำงกว้ำงขวำง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

สารบัญ
สถานการณ์ก่อนเข้าบริหารประเทศ
สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ
แนวนโยบายของรัฐบาล
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ในรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
สถานการณกอนเขาบริหารประเทศ
ในชวงกอนที่รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา จะเขามา
บริหารประเทศ ประเทศไทยอยูในชวงวิกฤตการณทางการเมืองจากการประทวงตอตานรัฐบาล ลุกลามไปสูการปด
สถานที่ทําการของสวนราชการหลายแหง ประชาชนมีความขัดแยงและเกิดการแตกแยก แมวารัฐบาลในขณะนั้น
จะได ทํา การยุ บ สภา และจั ดให มีการเลื อกตั้งใหม แตก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต า งจั ง หวั ด และสถานการณ ก็ ยั ง ลุ ก ลามบานปลายจนกระทั่ ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงและความไม ส งบ
เปนวงกวางในหลายพื้นที่ ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภาอยูในสภาพที่ไมอาจบริหารราชการแผนดินไดตามปกติ
สงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจในหลายดาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทันที คือ จํานวนนักทองเที่ยวลดลง
มากถึงรอยละ ๙ ในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๗ จากการที่ประเทศตาง ๆ ประกาศเตือนประชาชนของตนให
หลีกเลี่ยงการเดินทางเขามาประเทศไทยในสถานการณความไมสงบภายในประเทศ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและ
ชะลอการลงทุนไวกอน และการดําเนินการของรัฐบาลเพื่อสงเสริมการลงทุนไมสามารถดําเนินการได
นอกจากนั้น การใชจายงบประมาณภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ และรัฐบาลไมอยูในฐานะที่
สามารถใหความช ว ยเหลื อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทัน ตอสถานการณ และเมื่อรวมกับ
ผลกระทบซ้ํ า เติ มจากภาวะชะลอตั ว ต อเนื่ อ งของเศรษฐกิจ โลกที่ทํ าใหก ารสงออกของไทยลดลง จึ งส งผลให
เศรษฐกิ จไทยรวมในช วงไตรมาสสุ ดท า ยของป ๒๕๕๖ ชะลอลงอยางรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร อยละ ๐.๖
ในขณะที่สถานการณความขัดแยงรุนแรงยังเกิดขึ้นตอเนื่องในชวง ๓ - ๔ เดือนแรกของป ๒๕๕๗ สงผลกระทบให
นักทองเที่ยวตางชาติลดลงรอยละ ๙ ในไตรมาสแรก และมีความเสี่ยงที่จะลดลงตอเนื่อง (ซึ่งในที่สุดจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติลดลงถึงรอยละ ๑๕.๙ ในไตรมาสที่สอง) ในขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตอเนื่องและไมมี
แนวโนมการฟนตัวที่ชัดเจน สถานการณเศรษฐกิจในหลายประเทศคูคาของไทยอยูในสภาพเปราะบาง ดังนั้น
จากปญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงและสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงเปนวงกวาง
มากขึ้น คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงตัดสินใจเขาควบคุมสถานการณ โดยมีจุดมุงหมายแรกเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน ลดปญหาความขัดแยง และแกปญหาเรงดวนเฉพาะหนา พรอมทั้งชวยวางแนวทางและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาเชิงโครงสรางหลายดานซึ่งเปนปญหาตอเนื่องคางคามาเปน
เวลานานเพื่อวางพื้นฐานที่ดีใหระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคสวนไดรับผลประโยชน
และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมกันอยางทั่วถึงมากขึ้น มีรายไดที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สั่งสมมาเปนเวลานานไดรับการแกไขและมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังเพื่อใหการพัฒนามีความยั่งยืนตอเนื่องในระยะยาว

๒

สถานการณภายหลังเขาบริหารประเทศ
แนวนโยบายของรัฐบาล
นับจากวันที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
จนถึงขณะนี้ เปนระยะเวลา ๖ เดือนแลว ซึ่งการเขามาบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมีเงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ที่แตกตางจากรัฐบาลชุดกอน ๆ โดยในดาน เงื่อนไข รัฐบาลไดเขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากคณะรักษา
ความสงบแห งชาติ (คสช.) ซึ่ งได กํ า หนดแนวทางการแก ป ญ หาของประเทศไว ก อนแล ว เป น ๓ ระยะ ได แ ก
ระยะแรก คือ การระงับยั บยั้งความแตกแยก การแกไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลอยูในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได การแกไขปญหาเรงดวนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินใหสามารถดําเนินตอไปได เพื่อมุงนํา
ความสุข ความสงบกลับคืนสูประเทศ ระยะที่สอง ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แห งชาติ การเสนอร างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภานิติบั ญญัติแหงชาติ
จนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ คสช. ไดลดบทบาทมาเปนที่ปรึกษาและ
ทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติ
โดยปจจุบันอยูในชวงของการดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยภายหลังการจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ
และคณะกรรมาธิ การยกร างรั ฐธรรมนู ญเพื่ อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ มั่นคง
แกประเทศ กอนสงผานไปสูระยะที่สาม คือ การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งทั้ง ๓ ระยะ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา รัฐบาลไดมุงมั่น ทุมเท และระดมสรรพกําลังตางๆ ในการแกไขปญหาเรงดวน
โดยดํ าเนิ นการไปพร อมกั บการขั บ เคลื่ อนการพั ฒนาประเทศตามแนวนโยบายรั ฐบาล ๑๑ ด า น ที่ ได แถลงไว
ประกอบดวย (๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
(๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (๔) การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน (๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน (๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
(๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๓

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
รั ฐบาล พลเอก ประยุ ท ธ จั นทร โ อชา ได ใหค วามสําคั ญ เปน อยา งยิ่ง กับ การผลั กดัน และขับ เคลื่อ น
นโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดตั้งกลไกการบริห ารเพื่อขับ เคลื่อนนโยบายรัฐบาลสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล เชน
(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (กขย.) ทําหนาที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล (กขร.) ทําหนาที่ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไป
ตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
และเรงดวนของรัฐบาล (กขน.) ทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานที่สําคัญและเรงดวนของรัฐบาล ผานกลไกรัฐบาล
และภาคเอกชน และ (๔) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทําหนาที่
ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐใหเปนไปดวยความโปรงใส และถูกตอง นอกจากนั้น รัฐบาลได
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ ชาติ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒ นาในด า นต า ง ๆ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดลอม เชน คณะกรรมการรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ (รศก.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น ของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการร ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคา
และบริการของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา เปนตน
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน
รัฐบาลเขามาบริหารประเทศภายใตขอจํากัดของเงื่อนเวลา และปญหารุมเราทั้งจากปจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ ไดแก ปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งทําใหภาคการสงออกชะลอตัวอยางรุนแรง การขยายตัวของอุปสงคในประเทศ
มีขอจํากัดจากการปรับตัวตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะมาตรการรถยนตคันแรก
ที่ทําใหฐานการขยายตัวอยูในระดับสูงและหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และการสิ้นสุดลงของมาตรการจํานําขาว
ที่ ไม สามารถดําเนิ นการต อไปได เนื่ องจากสรางภาระทางการคลั งสูงและสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขั น
ระยะยาว และสถานการณ ความขั ดแย งทางการเมืองในประเทศที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน
ภาคธุรกิจ ภาคการทองเที่ยว การเบิกจายภาครัฐ และการอนุมัติโครงการลงทุน ปจจัยดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทย
ในป ๒๕๕๖ ขยายตั วเพี ยงร อยละ ๒.๙ ก อนที่ จะลดลงร อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๗ โดยเครื่องชี้

๔

เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ๆ ทั้ ง ด า นการบริ โ ภคภาคครั ว เรื อ น การลงทุ น ภาคเอกชน การท อ งเที่ ย ว และการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะหดตัว
ภายหลังจากการเขามาบริห ารประเทศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลไดเ รงรัด
ดําเนิ นมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟู และสร างความเชื่อมั่น ซึ่งผลการดําเนินงานในภาพรวม ๖ เดือนแรก พบวา
มีความคืบหนาไปมาก โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและการปองกันความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง และการดําเนินมาตรการเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนประชาชน อาทิ มาตรการ
เร งรัดช วยเหลื อเกษตรกรภายใตโ ครงการรับ จํานําขาว มาตรการชวยเหลือชาวสวนยางพารา และมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งการผอนผันการชําระหนี้ใหแกผูประกอบการ SMEs การเรงรัดดําเนินมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะการกระตุนการลงทุนภาครัฐตามมาตรการเรงรัดเบิกจายงบประมาณ การแกไข
ปญหาอุปสรรคภาคการทองเที่ยว การเรงรัดอนุมัติสงเสริมการลงทุนและการแกไขปญหาความลาชาดานการลงทุน
ซึ่ งการดํ าเนิ นการดั งกล าวส งผลดี ตอเศรษฐกิจไทยอยางชัดเจน สะทอนจากการปรับ ตัว ดีขึ้นอยางต อเนื่องของ
เศรษฐกิจไทยในชวงปลายไตรมาสที่สองของป ๒๕๕๗
ทั้งนี้ ผลจากการเขามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ทําใหสถานการณ
ทางการเมืองคลี่คลายลง และการบริหารราชการของภาครัฐสามารถกลับมาเปนปกติ และสงผลใหเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม เริ่มกลับมาขยายตัวรอยละ ๐.๔ และรอยละ ๐.๖ ตามลําดับ กอนจะเรงตัว
ขึ้นเปนการขยายตัวรอยละ ๒.๓ ในไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๗ โดยในไตรมาสที่สองของป ๒๕๕๗ การใชจาย
ภาคครั ว เรื อ นกลั บ มาขยายตั ว เป น ครั้ ง แรกในรอบ ๓ ไตรมาสในไตรมาสที่ ส าม การลงทุ น ภาคเอกชน
เริ่มกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาส และในไตรมาสสุดทายการทองเที่ยวเริ่มกลับมาขยายตัว
เปนครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ ๔
ไตรมาส นอกจากนี้ ทิศทางนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนมากขึ้นยังสงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ตามลํ า ดั บ โดยดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภคเพิ่ ม สู งขึ้ น อย า งชั ดเจน สะท อนจากผลการสํ ารวจของ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รอบ ๗ เดือน (กันยายน ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)
เฉลี่ ยอยู ที่ ๗๙.๙ สู งขึ้ นจากระดั บ ๖๙.๗ ในช วงก อนหน า (มกราคม -พฤษภาคม ๒๕๕๗) เช นเดี ยวกั บ ดั ชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สํารวจโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในรอบ ๕ เดือน (กันยายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘)
เฉลี่ยอยูที่ ๔๘.๘ สูงขึ้นจาก ๔๖.๘ ในชวงกอนหนา (มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๗) เปนการปรับตัวดีขึ้นอยางคอย
เปนคอยไป โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญยังคงลงทุนเพื่อซอมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร และผูประกอบการกลุมคาสงคาปลีกขนาดใหญมีการลงทุนเพื่อขยายสาขาในตางจังหวัดอยางตอเนื่อง

๕

ขณะเดียวกัน รัฐบาลไดเริ่มดําเนินการในวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อสงตอใหกับรัฐบาลตอไป
ในการที่จะสรางพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยใหมีเสถียรภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง ๆ อาทิ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
(ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ยุ ทธศาสตร การส งเสริ มการลงทุน (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ซึ่งไดเริ่มดําเนินการแลว ในสวนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็มีความชัดเจน
ในเรื่องการกําหนดขอบเขตพื้นที่ สิทธิประโยชนการลงทุนและการบริหารจัดการดานแรงงาน และการกําหนดกิจการ
เปาหมาย รวมทั้งการกําหนดแผนงานและโครงการดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาดานศุลกากร การดําเนินงาน
ที่สําคัญโดยสรุปในแตละนโยบาย มีดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาลใหความสําคัญสูงสุดตอการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยและเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอรกรณีเว็บไซตหมิ่นสถาบัน รวมทั้งประชาสัมพันธและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน
การนําเสนอตัวอยางครอบครัว/ชุมชน/หนวยงาน/บุคคลที่ใชแนวทางดําเนินงาน หรือดําเนินชีวิตดวยความพอดี
ตามแนวพระราชดํ าริ และการพัฒ นาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูของการพัฒ นาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่ งดํา เนินการถายทอดความรูแกเกษตรกร จํานวน ๖๓,๐๕๐ คน รวมทั้ ง
การจัดกิจกรรมเชิดชูและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยสําหรับนานาชาติอยางตอเนื่อง
อาทิ การนําคณะทูตเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริในจังหวัดตาง ๆ และการจัดผูทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย
เดินทางไปบรรยายและใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แกชุมชนไทยและภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศในกลุมประเทศเปาหมาย เปนตน
นโยบายที่ ๒ การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐและต า งประเทศ รั ฐบาลได ดําเนินการมีความคืบหน า
ในหลายดาน อาทิ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง การแกไข
ปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต การสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ และการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
ในการแกปญหาแรงงานตางดาว ไดจัดระเบียบใหแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
มาขึ้นทะเบียนและผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไทยไดถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเขาสูกระบวนการตรวจ
พิสูจนสัญชาติจากประเทศตนทาง ซึ่งไดมีแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน
จํานวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน (แรงงานตางดาว ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผูติดตาม ๙๒,๖๕๐ คน) แตการดําเนินงานยังไม
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เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากกระบวนการตรวจพิสูจนสัญชาติไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด (วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งกระทรวงแรงงานไดประสานประเทศตนทางของแรงงานตางดาวใหเรงตรวจสัญชาติแรงงาน
ตางดาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากนั้น และเพื่อเปนการคุมครองแรงงานตา งดาว รัฐบาลไดกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบสถานประกอบการและจัดระเบียบบริษัทจัดหางาน โดยใชมาตรฐาน Good GLP (Good Labor
Practice) ในการรับ รองสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตอลูก จา งที่เ ปนมาตรฐานขององคก ารแรงงาน
ระหวางประเทศ โดยไดทําการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและสถานประกอบกิจ การที่มีการจางงาน
คนตางดาว จํานวน ๑๘,๒๒๙ แหง มีลูกจางเกี่ยวของ จํานวน ๑๒๓,๕๔๐ คน พบคนตางดาวกระทําผิดกฎหมาย
จํานวน ๗๒,๔๖๓ คน จากสถานประกอบกิจการ จํานวน ๗,๒๖๘ แหง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษ ย ซึ่งมีวงเงิน ๖๒.๕ ลานบาท พรอมทั้งแกไขปญหาการคามนุษยและแรงงานทาส
อยางจริงจัง โดยการจัดระเบียบเรือประมง ซึ่งมีการจดทะเบียนเรือประมงไปแลวกวา ๕๐,๐๐๐ ลํา และมีการ
ออกใบอนุญ าตทําประมงแลวประมาณ ๒๕,๐๐๐ ลํา อีกทั้ง มีการจัดตั้งศูนยบัญ ชาการควบคุมการเฝา ระวัง
การทําประมงแลวกวา ๒๐ แหง เพื่อกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประมง ในขณะเดียวกันเพื่อแกไ ข
ปญ หาการขาดแคลนแรงงานบนเรือ ประมงไดเ ปด จดทะเบีย นแรงงานตา งดา วในกิจ กรรมประมงทะเล
เฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติม ภายใน ๙๐ วัน นับ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ควบคูไปกับ
การนําเขาแรงงานตางดาว ดําเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทําฐานขอมูลแรงงานประมง
ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด
นอกจากนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน ไดมีมติใหมี
การพัฒนาระบบติดตามเรือ หรือ VMS ใหกับเรือประมงขนาด ๖๐ ตันกรอสส เพื่อปองกันและปราบปราม
ผูกระทําผิดกฎหมาย อีกทั้งใหมีการแจงเขา-ออกทาของเรือประมง โดยจะเริ่มดําเนินการที่ทาเรือประมงที่จังหวัด
ภู เ ก็ ต และชุ มพรเพื่ อนํ า ร องเป น แห งแรก สําหรับ ปญ หาการทํา ประมงในนานน้ําอินโดนีเซีย ไดมอบหมายให
กรมประมงดําเนินการหารือกับอินโดนีเซียถึงแนวทางการลงทุนเพื่อทําการประมงรวมกัน และเรงดําเนินการกับ
ผู ก ระทํ า ความผิด นอกจากนั ้น ศูน ยป ระสานแรงงานประมงจัง หวัด ใน ๗ จัง หวัด ที่ม ีพื ้น ที ่ติด ทะเล
ไดดําเนินการเพื่อจัดระเบีย บแรงงานและเรือประมง การคุมครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและ
ดําเนินคดี รวมถึง การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ผูเสียหายจากการคามนุษยในกิจการประมงทะเล สงเสริมตัวอยาง
ผูประกอบการที่ดีใ นกิจการประมง มี เรือตนแบบที่ดี ที่สามารถปฏิบัติไดจ ริงสอดคลองตามกฎหมายประมง
ฉบับใหม มีความรับผิดชอบไมทําประมงที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IUU มีการติดตั้งระบบติดตาม
Vessel Monitoring System (VMS) เปนการยกระดับการทําประมงทะเลไทยสูมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน
กระทรวงการตางประเทศก็ไดเผยแพรขอมูลที่ถูกตองและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการของสวนราชการ

๗

และการปฏิรูปการทํางานของไทยในการตอตานการคามนุษย รวมทั้งพัฒนาการของการดําเนินการดังกลาว เชน
การจัดคณะผูแทนไทยโดยความรวมมือกับกรมประมงเดินทางไปชี้แจงใหขอมูลกับผูมีบทบาทนํา (key players)
ของสหรัฐฯ NGOs และชี้แจงกับกลุมสมาคมผูประกอบการและกลุมผูซื้อสินคาประมงไทยในสหรัฐฯ และยุโรป
การแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอีกเรื่องที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ
อยางยิ่งยวด และมีความคืบหนาในการแกไขปญหาเปนลําดับ โดยดําเนินการผานกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
พู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ขจั ง หวั ดชายแดนภาคใต และการขยายผลทุ งยางแดงโมเดล ส ง ผลให ส ถิ ติ การก อ เหตุ แ ละ
การสูญเสียลดลง สําหรับดานการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ นายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปเยือนผูนํา
ประเทศตางๆ เชน เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และจีน การเขารวมประชุมผูนําความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศ
จีน เมื่อวันที่ ๖ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และการเปนเจาภาพการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (๕th GMS Summit) เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๗
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลไดดําเนินการในหลาย ๆ ดาน เชน การปฏิบัติการแมน้ํา
โขงปลอดภัย ๔ ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย) ซึ่งไดดําเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การปดลอมตรวจคน
พื้นที่เปาหมายฯ การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด สามารถจับคดียาเสพติดจํานวน ๑๔๑,๘๐๙ คดีผูตองหา
จํานวน ๑๕๐,๗๐๖ คน ของกลางยาเสพติดยาบาจํานวน ๒๕,๒๑๒,๕๗๕ เม็ด เฮโรอีนจํานวน ๒๔.๖๑ กิโลกรัม ไอซ
๖๕๒.๖๖ กิ โ ลกรั ม กั ญชา ๙,๕๓๑.๑๗ กิ โ ลกรัม การยึ ด สารตั้ ง ตน และสารเคมีที่ ใ ช ใ นการผลิต ยาเสพติ ด
การปองกันยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการปองกัน/เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดตั้ง
หนวยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในเรือนจํา รวมทั้งการบําบัดแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดและผูตองขัง
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดยให
ความสําคัญกับการเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง มีการใหบริการจัดหางานแกผูตองการมีงานทํา
จํานวน ๔๑๖,๔๑๕ คน (คิดเปนรอยละ ๔๗.๑๑ จากเปาหมายทั้งป จํานวน ๖๙๖,๐๐๐ คน) ไดรับการบรรจุงาน
จํานวน ๒๒๔,๕๘๗ คน นอกจากนั้น ยังมีโครงการใหสินเชื่อกับผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก อาทิ โครงการสินเชื่อ
เพื่อผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ปจจุบันอยูระหวางการประชาสัมพันธโครงการฯ รวมทั้งดําเนิน
โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการผลิ ตภั ณฑ ชุมชน (OTOP) และโครงการตลาดนั ดชุ มชน
“ไทยชวยไทยคนไทยยิ้มได” เพื่อชวยเหลือผูประกอบอาชีพทางการเกษตร ผูประกอบการ OTOP ใหมีสถานที่
จําหน ายสินคา และให ประชาชนซื้ อสิ นค าราคาถูก โดยจัดตลาดนัดชุมชน ๒,๑๐๒ แหง มีผูรวมจําหนายสินคา
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รวม ๘๓,๒๒๔ ราย การจัดตั้ง “ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)” เปดใหบริการ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และขยายผลการใหบริการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ ได เปดศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อเปนแมขายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
นอกจากนั้น รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยได
ดําเนินมาตรการตาง ๆ เชน (๑) การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ เปนรายละ ๘๐๐ บาทตอเดือน (เดิมรายละ ๕๐๐
บาทตอเดือน) (๒) การปรับสภาพแวดลอมและระบบขนสงมวลชนที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ เด็ก และ
คนพิการ โดยกระทรวงคมนาคมไดเตรียมความพรอมในการปรับสภาพแวดลอมและระบบขนสงมวลชน เพื่อรองรับ
รถประจําทางที่ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ํา ที่จะใหบริการใน กทม. และปริมณฑลในถนน ๓๔ สาย
ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจและจัดทําแนวทางปรับสภาพแวดลอม ฟุตบาท และทางลาดที่เหมาะสม เพื่อรองรับรถ
NGV ชานต่ํา ที่จะเขาประจําการงวดที่ ๑ จํานวน ๔๘๙ คัน ในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และ (๓) การให
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก โดยใหเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหนึ่งปในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มี
ความเสี่ยงตอความยากจน ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน เปนเงิน ๔๐๐ บาทตอคนตอเดือน หรือคิดเปน ๔,๘๐๐ บาท
ตอคนตอป ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ผลักดันดําเนินการดานกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหประชาชนไดรับความเปน
ธรรมและไดรับการคุมครองทางกฎหมายที่เหมาะสม อาทิ (๑) การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน จํานวน ๖๙,๒๘๖ คน และกระทรวงยุติธรรมไดบูรณาการรวมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “ศูนยยุติธรรมชุมชน” นํารองในที่ตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๓๑๒
ศูนย ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด และมีแผนจะจัดตั้งตอเนื่องใหครบทุกตําบลจํานวน ๗,๒๕๖ ศูนย เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และ (๒) การดําเนินการเพื่อใหประชาชน
เขาถึงความยุติธรรม การชวยเหลือเงินและคาใชจายจาก “กองทุนยุติธรรม” ใหประชาชนเพื่อเปนประกันตัว
เปนคาจางทนายความ คาธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน และอื่นๆ จํานวน ๕๗๓ ราย รวมเปนเงิน ๘๓ ลานบาท
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํา รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงาน
ที่ สํ า คั ญ เช น การแตง ตั ้ง คณะกรรมการนโยบายและพัฒ นาการศึก ษา เมื ่อ วัน ที ่ ๑๗ มีน าคม ๒๕๕๘
เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับหลักสูตร
การพัฒ นาคุณ ภาพครูแ ละผู เ รีย น การยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการศึก ษา การใชจ า ยงบประมาณ และ
การกระจายอํ า นาจ โดยคณะกรรมการฯ มุง เนน ๓ ภารกิจ หลัก คือ การดํ า เนิน งานตามภารกิจ ประจํ า
การดํา เนิน งานตามนโยบายรัฐ บาล และการวางรากฐานเพื่อสงตอไปยังรัฐบาลตอไป การสงเสริมการเรียนรู
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ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชน เชน เตรียมจัดคายปด
ภาคเรียนฤดูรอน "MOE Summer Camp ๒๐๑๕" โดยกระทรวงศึกษาธิการรวมบูรณาการกับกระทรวงตางๆ ไดแก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยจัด
อบรมแบบติวเขมดวยหลักสูตรเรงรัดใน ๒ เดือน และเปดสอนหลักสูตร English Program เปนภาษาอังกฤษ
เต็มรูปแบบในทุกวิชายกเวนภาษาไทย จํานวน ๖ แหง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเปนภาษาอังกฤษ
๔ วิชา จํานวน ๑๔๑ แหง มีนักเรียนทั้ง ๒ หลักสูตร ประมาณ ๔,๐๐๐ คน การดําเนินโครงการ “อาชีวะสราง
ผูประกอบการใหมแบบครบวงจร” และปรับภาพลักษณนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการใหบริการดูแลประชาชน
ผานกิจกรรมศูนยอาชีวะอาสา และโครงการเกี่ยวกับการซอมสรางเพื่อชุมชน (Fit It Center) การอนุรักษและพัฒนา
มรดกศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โครงการเผยแพรมรดกภูมิปญญาปราชญแผนดินศิลปนแหงชาติ โดยมีกิจกรรม
“สอนศิลป ถิ่นกวี ขับกลอมดนตรีพื้นบาน รวมสานงานศิลปวัฒนธรรม” และการสนับสนุนการเรียนรูวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่ อนบา น และวั ฒนธรรมสากล โดยการนําคณะทูตานุทูตและคูสมรส ๒๗ ประเทศ ผูบ ริห าร
องค ก ารระหว า งประเทศและสื่ อ มวลชน เยี่ ย มชมแหล ง มรดกโลก แหล ง โบราณคดี บ า นเชี ย งและอุ ท ยาน
ประวั ติศาสตร ภูพ ระบาท จั งหวัดอุ ดรธานี และการจัดการแสดงเผยแพรศิลปวัฒ นธรรมไทยภายใตโ ครงการ
นําความเปนไทยสูสากล ณ ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส เปนตน
นโยบายที่ ๕ การยกระดั บคุ ณ ภาพบริ การด า นสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยจัดทีมหมอประจําครอบครัว (Family Care Team) เขาไป
บริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเนน ๓ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุติดเตียง ผูพิการที่ตองไดรับการดูแล
และผูปวยที่ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง มีผูปวยที่ไดรับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว จํานวน ๓๕,๘๗๗
คน และการจั ด การกั บป จ จั ยเสี่ ยงทางสุ ขภาพตามกลุมวัย โดยกลุมทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ป ) ไดผลักดัน
ราง พ.ร.บ. ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. .... ขณะนี้
อยูระหวางนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ กลุมวัยเรียน (๕-๑๔ ป) มุงลดปญหาภาวะอวน
ในเด็ กวัยเรี ยน โดยได ดํา เนิ นการพั ฒ นาศักยภาพนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียนเรียบรอยแลว กลุ มวัยรุนและ
วัยทํางาน (๑๕-๕๙ ป) ไดมีการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ กลุมผูสูงอายุและผูพิการ ไดฝกอบรมการตรวจ
คัดกรอง/ประเมินผูสูงอายุ ครั้งที่ ๑ ใหแก Aging Manager และผูปฏิบัติงานจริง จํานวน ๙๙๐ คน อบรมผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน จํานวน ๒,๐๒๗ คน และอบรม Care manager จํานวน ๑๔๓ คน นอกจากนั้น ไดใหบริการเชิง
รุกแก คนพิการขาขาดในการจดทะเบียนคนพิการ และสนับ สนุนกายอุป กรณ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
แมฮองสอน โดยมีผูพิการขาขาดมารับบริการ จํานวน ๒๓๙ คน และ ๕๙ คน ตามลําดับ
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นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองในชวงกอนที่รัฐบาลจะเขามาบริหารประเทศ โดยได
กําหนดกลุมเปาหมายตาง ๆ อยางชัดเจน รวมทั้งการดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ
เอกชน และในขณะเดียวกันก็เ ริ่มดํ าเนินการแผนงานและโครงการตาง ๆ เพื่อการสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ใหเศรษฐกิจมีความมั่นคง แขงขันไดดีขึ้น และสามารถขยายตัวไดอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยที่ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน แ ละโอกาสทางเศรษฐกิ จ กั น อย า งทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น การดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศแบงออกไดเปน ๒ ระยะ คือ ระยะเรงดวน เชน การเรงรัดการเบิกจาย การบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอกลุมตาง ๆ และการฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และระยะปานกลาง-ระยะยาว
เนนวางรากฐานใหประเทศ เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับโครงสรางดานการผลิตสาขาตาง ๆ โดยมี
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
ระยะเรงดวน
๑) การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาปากทองของประชาชน เชน
การชวยเหลือเกษตรกร โดย (๑) การเรงรัดใหมีการเบิกจายเม็ดเงินภายใตโครงการจํานําขาวที่ยังคงคาง
เกษตรกรจํานวน ๙๒,๔๓๑ ลานบาท (๒) การแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาใหแกเกษตรกรชาวนา
และชาวสวนยางที่ ได รั บ ผลกระทบจากราคาในตลาดโลกตกต่ํ าทั้งในดานมาตรการชวยเหลือทางตรง มูลคา
๔๘,๔๕๗ ลานบาท ซึ่งมีการเบิกจายเม็ดเงินสูประชาชนแลวกวา ๔๖,๕๙๑ ลานบาท และการใหความชวยเหลือ
ทางออมผานมาตรการสินเชื่อตาง ๆ มูลคา ๑๐๖,๗๘๘ ลานบาท (๓) การดูแลคาครองชีพ โดยการติดตามและ
กํากับดูแลราคาขายปลีกสินคาอุปโภค-บริโภคอยางใกลชิดและตอเนื่อง ดําเนินมาตรการการจําหนายสินคา
จําเปนตอการครองชีพในราคาประหยัด ภายใตชื่อ “งานธงฟา” ซึ่งสามารถลดคาครองชีพประชาชนไดประมาณ
๕ ลานคน จัดรถ “ธงฟาสูชุมชน” จําหนายในแหลงชุมชนในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร และ (๔) การแกไข
ปญหาหนี้สินของเกษตรกรรายยอยผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) สําหรับเกษตรกรรายยอย
ที่ มี ห นี้ สิ น ไม เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ ราย มู ล ค า หนี้ สิน ประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ ล า นบาท
ดวยวิธีการปลดหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ หรือการขยายระยะเวลาชําระหนี้แลวแตกรณี (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) และ (๖) มาตรการพักหนี้เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีปญหาหนี้สินของ ธ.ก.ส.
มู ล ค า หนี้ ร วม ๑๑๖,๐๐๐ ล า นบาท เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙
(๕) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะแรก ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติวงเงิน ๓๖๔.๕ พันลานบาท (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๗)
เพื่อการสรางงานและการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ประกอบดวย การเรงสัญญาที่เหลือของโครงการลงทุน
ภายใตปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔๗ พันลานบาท การเรงสัญญาของโครงการลงทุนภายใตปงบประมาณ
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๒๕๕๘ จํานวน ๑๒๙.๕ พันลานบาท การเรงการใชจายของงบประมาณเหลื่อมปตั้งแตป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕.๐
พันลานบาท มาตรการเรงการใชจายจากงบประมาณกลางที่เหลือจากป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และงบประมาณที่เหลือ
จากโครงการไทยเขมแข็งโดยมุงเนนที่การลงทุนในดานการศึกษาการดูแลสุขภาพและการชลประทาน จํานวน
๒๓.๐ พันล านบาท และโครงการเพื่ อเพิ่มรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว โดยการสนับสนุน คาใชจายในการผลิต
๑,๐๐๐ บาทตอไร วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอครัวเรือน ครัวเรือนไดรับประโยชน ๓,๖๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนเกษตรกร
จํานวน ๔๐ พันลานบาท
๒) การฟนฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน เชน การดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศตามแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ของ คสช. การแกไขปญหาอุปสรรค
ความลาชาที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย การเรงรัดพิจารณาอนุมัติโครงการสงเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ซึ่งในขณะที่รัฐบาลชุดนี้เขารับตําแหนงมีโครงการที่รอพิจารณาอนุมัติอยูกวา ๗๐๐ โครงการ
มู ลค า รวมกว า ๘ แสนล า นบาท และในช ว ง ๙ เดื อนที่ ผานมา (ตั้ ง แตวั นที่ ๖ มิ ถุนายน ๒๕๕๗ ถึ งวัน ที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘) มีการอนุมัติไปแลวกวา ๗.๙ แสนลานบาท รวมทั้งการแกไขปญหาความลาชาในการออก
ใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน (ร.ง. ๔) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน การเรงรัดประกาศใชยุทธศาสตรการสงเสริม
การลงทุน ในระยะ ๗ ป (ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นอกจากนั้น รัฐบาลได
ออกมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ (International Headquarter: IHQ)
และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International Trading Centers: ITC) ในประเทศไทย เพื่อสรางโอกาส
การลงทุนและการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยใหกวางขึ้น รวมทั้งยังเปนการสงเสริมการสรางฐานการบริการให
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น การแกไขปญหาอุปสรรคภาคการทองเที่ยว ทั้งปญหาภายในประเทศ ไดแก ปญหา
การไมรับผูโดยสารของรถโดยสารสาธารณะ ปญหาการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวของผูประกอบการรายยอย
ปญหามัคคุเทศกนําเที่ยวที่ไมมีใบอนุญาต ปญหาสถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต และปญหาอาชญากรรม
รวมทั้งการดําเนินการเพื่อแกปญหาการรับรูขอมูลขาวสารและความเชื่อมั่นจากภายนอกประเทศ ไดแก ปญหา
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตอเหตุการณความไมสงบในประเทศ ปญหาการไมรับประกันภัยการเดินทางของ
บริษัทประกันภัย และปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวเอเชียบางกลุม ซึ่งการจัดระเบียบดังกลาว
ไดสงผลใหความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ
๓) การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ป จ จุ บั น (ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๘) ได มี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณภายใต
กรอบงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ไปแลวกวา รอยละ ๔๖ จากวงเงินทั้งหมด ๒.๕๗๕ ลานลานบาท
และไดมีการลงนามในสัญญาไปแลว คิดเปนมูลคากวา ๒,๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท ทั้งนี้ คาดวา ณ สิ้นเดือนมีนาคม
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๒๕๕๘ จะมีการทําสัญญาการจัดซื้อจัดจางการลงทุนไดถึงรอยละ ๙๐ ของโครงการลงทุนภาครัฐทั้งหมด และ
คาดวาจะสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายของไตรมาสที่สองของปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่รอยละ ๕๕
และคาดวาจะทําใหไดตามเปาหมายการเบิกจายทั้งปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่รอยละ ๙๒ นอกจากนี้ รัฐบาลมีการ
ดํา เนิ นการผลั กดั นความร วมมื อด า นตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยเพื่อเชื่อมโยงกับ เรื่องการลงทุนสาธารณะ
โดยกระทรวงการคลั ง ได รั บ มอบหมายให ดําเนินนโยบายเพื่อใหเกิดกองทุนรวมลงทุน (Venture Capital)
เพื่อสงเสริมการลงทุนตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานของกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private
Equity Trust Fund)
๔) การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในหลายพื้นที่ เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด และสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียในพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งมีการจัดระเบียบชายหาด การจัด
ระเบียบรถตู รถโดยสาร รถเมล และมอเตอรไซครับจาง ใหปลอดภัย ทันสมัย และดูแลผูมีรายไดนอย รวมถึง
การจั ด ระเบี ย บทางเดิ น ริ ม แม น้ํ า เพื่ อ เป น ที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เนิ น การเร ง ขุ ด ลอกคู ค ลอง
เพิ่มเสนทางสัญจรทางน้ํา และระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ระยะปานกลาง-ระยะยาว ไดเริ่มดํา เนินการภายใตแผนงานและโครงการที่จะสนับ สนุน การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระยะยาว ดังนี้
๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
รัฐบาลไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ ระยะ ๘ ป
(ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ประกอบดวย ๕ แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง (๒) การพัฒนา
โครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศและประเทศเพื่อนบาน (๔) การพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา
และ (๕) การเพิ่มขีดความสามารถการใหบริการขนสงทางอากาศ โดยกระทรวงคมนาคมไดประมาณการลงทุน
ภายใตแผนยุทธศาสตรนี้ วาในระยะ ๘ ป มีกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น จํานวน ๑,๙๑๒,๖๘๒ ลานบาท โดยในป
๒๕๕๘ คาดวาจะมีการลงทุนรวมประมาณ ๕๕,๙๘๗ ลานบาท
การดํ าเนินงานที่สําคั ญ ของรั ฐบาล ประกอบด วย (๑) การเรงรัดติดตามการลงทุนที่อยูระหวาง
การกอสรางเพื่อใหสามารถเปดใหบริการแกประชาชนไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ไดแก โครงการรถไฟฟาขนสง
มวลชนสาธารณะใน กทม. และปริมณฑล ในสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ ซึ่งอยูระหวางการวางระบบเดินรถ
คาดวาจะทดลองเส นทางในต นป ๒๕๕๙ สายสีน้ําเงินสวนตอขยายช วงหั วลําโพง-บางแค และบางซื่อ-ท าพระ
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จะเป ด ให บ ริ ก ารภายในป ๒๕๖๒ รวมทั้ ง ส วนต อ ขยายของสายสี เ ขี ย ว ช วงหมอชิ ต-สะพานใหม -คู ค ต และ
ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีแดงชวงบางซื่อ-รังสิต (๒) การเรงรัดการจัดหารถโดยสาร NGV จํานวน
๓,๑๘๓ คัน โดยในป ๒๕๕๘ จะสามารถรับมอบรถโดยสารจํานวน ๔๘๙ คัน (๓) การพัฒนาระบบรถไฟ รัฐบาลได
เรงรัดการลงทุนในโครงการกอสรางทางคูในชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา – แกงคอย ซึ่งเปนการกอสรางทางคู
ในระยะเรงดวน ๑ สายทาง ภายใตแผนงานการกอสรางรถไฟทางคูซึ่งแบงเปนระยะเรงดวน ๖ เสนทาง ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการในป ๒๕๕๘ และการลงทุนในระยะตอไปอีกจํานวน ๘ เสนทาง ไดเริ่มศึกษาและออกแบบรายละเอียด
ในป ๒๕๕๘ (๔) การพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ปจจุบันอยูระหวางการเจรจา
เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน แหลงเงินทุน และการบริหารตาง ๆ กับรัฐบาลของประเทศที่สนใจ ประกอบดวย
การพัฒนาโครงขายรถไฟรวมกับรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดลงนามในบันทึกขอตกลง
(Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟ สําหรับกลไกการดําเนินการ
นั้นไดมีการตั้งคณะกรรมการบริหารรวมไทยจีนแลว โดยแบงชวงการดําเนินการออกเปน ๔ ชวง คือชวงแรก เสนทาง
กรุงเทพฯ - แกงคอย (ระยะทางประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร) ซึ่งเปนโครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐานโครงการแรก
ของไทยโดยจะใชความรวมมือในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล และชวงที่สอง คือ เสนทางแกงคอย - มาบตาพุด ทั้งนี้
ใน ๒ ชวงแรกนั้น ทั้งสองฝายจะรวมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
และเริ่มโครงการในเดือนตุลาคมป ๒๕๕๘ โดยใหโครงการแลวเสร็จใน ๓๐ เดือน สําหรับชวงที่สาม คือ เสนทาง
แกงคอย - นครราชสีมา และชวงที่สี่คือ เสนทางนครราชสีมา - หนองคาย นั้น ทั้งสองฝายจะรวมกันศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการใหแลวเสร็จภายในสิ้นป ๒๕๕๘ เริ่มตนโครงการในตนป ๒๕๕๙ โดยใหโครงการ
แลวเสร็จภายใน ๓๖ เดือน นั่นคือ คาดวาจะสามารถเดินรถไดภายในป ๒๕๖๑
การพัฒนาโครงขายรถไฟรวมกับรัฐบาลญี่ ปุน ปจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุนอยูระหวางการ
พัฒนาความรวมมือดานระบบราง โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศไดลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (memorandum of
Intention: MOI) เพื่อจะพัฒนาความรวมมือทั้งการปรับปรุงเสนทางรถไฟเดิม (ขนาดทาง ๑ เมตร) และเสนทางใหม
ขนาดมาตรฐาน โดยในขณะนี้รัฐบาลญี่ปุนอยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทางที่จะลงนามความรวมมือ
ดานระบบรางเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา โครงการระบบ
รถไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในสวนของรถไฟชานเมืองสายสีแดง และระบบ Monorail ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการใหบริการขนสงสินคาทางรางดวย
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นอกจากนั้ น รั ฐบาลได ดํา เนิ นการในเรื่อง การพัฒนาเสน ทางจักรยานในทุกจังหวัด และทุกพื้น ที่
เพื่อเปนทางเลือกในการเดินทางดวยจักรยานเพิ่มขึ้น โดยริเริ่มโครงการเสนทางจักรยานของแตละหนวย โดยขอให
ใชยางพาราเปนสวนประกอบในการจัดทําชองจักรยาน และคาดวาในป ๒๕๕๘ จะสามารถมีเสนทางจักรยาน
ทั้ ง หมด ๑,๐๐ แห ง รวมทั้ ง ได มี ก ารจั ด ระเบี ย บระบบขนส ง สาธารณะ การอํ า นวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยดานการเดินทาง โดยการตรวจสภาพรถแท็กซี่มิเตอรที่จดทะเบียนใน กทม. จํานวน ๑๑,๑๑๐ คัน
(ผานการตรวจสภาพ รอยละ ๘๘.๙๕) จดทะเบียนรถจักรยานยนตรับจาง จํานวน ๙๑,๘๗๔ คัน และกําหนด
จุดจอดรับสงโดยสารรถตูโดยสารโดย รวมทั้ง (ปรับปรุง)เสนทางและเงื่อนไขในการเดินทางรถโดยสารประจํา
หมวด ๑ ในเขตกรุ ง เทพฯ จํ า นวน ๙๒ เส น ทาง และหมวด ๒ จํ า นวน ๕๖ เส น ทางเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของประชาชน
๒) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาไดมีความรวมมือและใหการ
สนั บ สนุนการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เ ศษทวาย โดยไดมีการลงนามในบันทึกความตกลงเพื่ อแสดงเจตนารมณ
รวมกันในการผลักดันโครงการดังกลาวและเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยมีการดําเนินงาน
ที่ สํ า คั ญ ได แ ก การจั ดตั้ ง บริ ษั ท ทวาย เอส อี แ ซด ดี เ วลล อ ปเม น ท จํ า กั ด เป น นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ (Special
Purpose Vehicle: SPV) เพื่อทําหนาที่ดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสรรหานักลงทุนและใหคําแนะนําตอ
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การดําเนินโครงการศึกษา Integrated Master Plan for Dawei
SEZ คาดว า จะแล ว เสร็ จ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให ก ระทรวงการคลั ง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและเมียนมาจัดทําขอเสนอ
และเงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน เงื่อนไขผอนปรนแกรัฐบาลเมียนมาสําหรับโครงการถนนเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่นับวัน
จะมีมากขึ้นและมีอิทธิพลอยางมากตอการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต โดยจะชวยทําใหตนทุนในการผลิตและ
บริการลดลงและเปนชองทางในการตอยอดการผลิตสินคาและบริการใหม ๆ ออกสูตลาด รัฐบาลจึงไดกําหนด
เปนแนวนโยบายหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในชวง ๖ เดือนที่ผานมา
รัฐบาลไดเริ่มดําเนินการและกําลังดําเนินการอยางตอเนื่องในหลายดาน อาทิ การสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยี
ใหเชื่อมโยงในทุกมิติ และจัดตั้งศูนยขอมูลขนาดใหญเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารทุกดานจากทุกหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน พรอมเรงปรับปรุงโครงสรางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังใหความสําคัญกับการจัดการดานกฎระเบียบเพื่อสรางระบบการทําธุรกรรมออนไลนตาง ๆ ใหเกิดความเชื่อมั่น

๑๕

ในการใชงานอยางปลอดภัย และมีกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่กฎหมายรองรับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบหลักการรางกฎหมาย ๘ ฉบับ ที่จะสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเสนอโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะนี้กฎหมายทั้ง ๘ ฉบับ อยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘ คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร างระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงฯ เสนอ
๔) การบริหารจัดการน้ํา รัฐบาลตระหนักถึงขอเท็จจริงที่ความตองการใชน้ําทั้งทางตรงและทางออม
เพิ่ มมากขึ้ น ในขณะที่ ป าต นน้ํ า ถู กบุ กรุ กทํ าลายอยางตอเนื่อง เกิดปญ หาการชะลางพังทลายของดินสงผลให
ความสามารถในการเก็ บ กั ก น้ํ า หรื อ การชะลอน้ํ า ตามธรรมชาติ ล ดลง ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศนําไปสูปญหาน้ําทวม และขาดแคลนน้ําทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการระบายน้ําเสีย
ทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสูแหลงน้ํา สงผลใหเกิดปญหาดานคุณภาพน้ําเพิ่มขึ้นอีกดวย
แมวาในชวงที่ผานมา ประเทศไทยไดกําหนดแนวนโยบาย ตลอดจนจัดทําแผนแมบทที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการน้ํามาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากความสลับซับซอนของสภาพปญหาที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาทําใหนโยบาย
และแผนแมบทที่เกี่ยวของกับน้ําดังกลาวไมอาจครอบคลุมในทุกปจจัยของปญหา ประกอบกับความไมชัดเจนของ
การบูรณาการแผนงานรวมกันระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ จึงไมสามารถแกไขปญหาน้ําที่ยั่งยืนได ดังนั้น เพื่อให
การพัฒ นาและบริ หารจั ดการทรัพ ยากรน้ํา ของประเทศ เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติใหกับประชาชนอยางแทจริง คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดมีคําสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต งตั้ ง คณะกรรมการกํา หนดนโยบายและการบริหารจัด การทรั พยากรน้ํา ขึ้ น
เพื่ อกํ าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริห ารจัดการทรัพ ยากรน้ํา การปองกันและแกไขปญ หาอุทกภัย
ภัยแลง และคุณภาพน้ําของประเทศใหเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการ
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙)
ภายใตวิสัยทัศน “ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน” และกําหนดยุ ทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค จัดหาน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครอบคลุมทุกหมูบานและชุมชน
เมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเที่ยวสําคัญ (๒) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
(เกษตรและอุตสาหกรรม) ลดความสูญเสียน้ํา และเพิ่มมูลคาน้ําชลประทาน จัดหาแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร
ตามศักยภาพ จัดหาแหลงน้ําตนทุนเพื่ออุตสาหกรรม จัดหาน้ําตนทุนเพื่อการใชน้ําขั้นพื้นฐานและรักษาระบบนิเวศ

๑๖

(๓) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
สําคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง (๔) การจัดการคุณภาพน้ําแหลงน้ําทั่วประเทศมีคุณภาพน้ําอยูใน
ระดับพอใชครอบคลุมทุกหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเที่ยวสําคัญ (๕)
การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําเสื่อมโทรม ใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ปองกันการสูญเสียหนาดินและ
พื้ น ที่ ดิ น ถล ม และ (๖) การบริ ห ารจั ด การสนั บ สนุ น องค ก รลุ ม น้ํ า มี อ งค ก ร กฎหมาย ในการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรน้ําที่กําหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เปนเอกภาพ มีระบบขอมูลใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับกลไกการดําเนินงาน คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๕ คณะ ประกอบดวย (๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต (๓) คณะอนุกรรมการจัดการระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
(๔) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ํ า เกี่ ย วกั บ การจั ดองค ก ร และการออกกฎ และ
(๕) คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ทั้งนี้ มีเปาหมายดําเนินงานในป ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๐๘,๒๒๙ ลานบาท โดยดําเนินการแกปญหา
เรงดวน ผลสัมฤทธิ์เร็ว ไดแก โครงการขนาดเล็ก การแกปญหาขาดแคลนน้ํา และปองกันอุทกภัยพื้นที่สําคัญ และ
งานศึกษา สํารวจ ออกแบบ สําหรับโครงการเรงดวนที่มีความพรอม แตติดปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยที่เมื่อวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ป ๒๕๕๘ ตามที่ คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายและบริ ห ารจัดการน้ําเสนอโดยอนุมัติก รอบวงเงิ น ๕๕,๙๘๕
ลานบาท (ใชเงินกู วงเงิน ๓๙,๗๐๗ ลานบาท จํานวน ๒,๕๙๔ โครงการ สําหรับงานโยธา/เตรียมความพรอม
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ แล ว เสร็ จภายในป ๒๕๖๐ งบกลางวงเงิน ๑๖,๒๗๘ ลานบาท จํานวน ๑,๖๓๓
โครงการ สําหรับงานขุดลอก งานฟนฟูปา งานบริหารจัดการ งานโยธาที่แลวเสร็จหลัง ป ๒๕๖๐) รวมทั้งอนุมัติให
หนวยงานที่รับผิดชอบ ๒๕ หนวยงาน ใน ๘ กระทรวง ดําเนินตามแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ป ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ําเสนอ โดยใหทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณและสํานักบริหารหนี้สาธารณะตอไป รวมทั้งไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการในป ๒๕๕๙
ในกรอบวงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ ลานบาท ประกอบดวย งานศึกษา สํารวจ ออกแบบ สําหรับโครงการขนาดกลาง-ขนาดใหญ
การดําเนินงานเรงดวนอยางตอเนื่องตามแผนฯ น้ํา จากป ๒๕๕๘ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การชดเชย และการขอใชพื้นที่สําหรับในป ๒๕๖๐ ขึ้นไป นั้นมุงเนนการกอสรางโครงการขนาดกลาง-ใหญ ที่ให
ผลสัมฤทธิ์สูง
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นโยบายที่ ๗ การสงเสริมบทบาทและการใชโ อกาสในประชาคมอาเซียน โดยใหความสําคัญกับ
การส งเสริ มความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ยนและขยายความร วมมื อ
ทางเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่ อนบ าน โดยคณะกรรมการศู นย อํ านวยการเตรี ยมความพร อมประเทศไทยเข าสู
ประชาคมอาเซียน ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เพื่อติ ดตามความคืบหนาในการเตรียมการ
ซึ่งหนวยงานของไทยมีความพรอมที่จะสามารถเขาสูประชาคมอาเซียนไดทันตามเวลาที่กําหนด ในดานการเชื่อมโยง
อาเซี ย นกั บเศรษฐกิ จโลก ได มีการประชุ มเจรจาการจัด ทํา ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภ าค
(RCEP) ครั้งที่ ๗ ซึ่งไทยเปนเจาภาพซึ่งคาดวาจะสรุปผลไดภายในสิ้นป ๒๕๕๘ และเพื่ออํานวยความสะดวกให
ภาคเอกชนไทยสามารถเขาถึงขอมูลดานภาษีศุลกากร กฎระเบียบ และมาตรการทางการคาที่สําคัญในที่เดียวกัน
รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดจัดทํา “คลังขอมูลทางการคาของไทย” ทางเว็บไซต “www.thailandntr.com”
และจะเชื่อมโยงกับคลังขอมูลทางการคาของอาเซียน รวมถึงพัฒนาการอํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจโดยนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช เชน การรับงบการเงิน นอกจากนั้น การพัฒนาการคาชายแดนเปนอีกชองทางหนึ่ง
ที่สําคัญในการใชโอกาสความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในป ๒๕๕๘ มีเปาหมายผลักดันมูลคาการคา
ชายแดนและการคาผานแดนของไทยใหขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน ๑.๕ ลานลานบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดจัดงาน
มหกรรมการค า ชายแดนเพื่ อ กระตุ น การขยายมู ล ค า การค า แล ว ในจั ง หวั ด ตาก มุ ก ดาหาร และสระแก ว
มีการสถาปนา “บานพี่เมืองนอง”กับเมืองหนาดานชายแดนที่จัดงาน และมีแผนจะจัดงานที่จังหวัดตราด และ
จังหวัดสงขลาในระยะตอไป
สําหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความคืบหนาสําคัญ ๆ ในหลายดาน คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบการกําหนดขอบเขตพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในระยะแรกเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๕ พื้นที่ชายแดน
เปาหมายรวม ๓๖ ตําบล ใน ๑๐ อําเภอ พื้นที่รวมประมาณ ๑.๘๓ ลานไร (๒,๙๓๒ ตร.กม.) ใน ๕ จังหวัด ไดแก
ตาก ตราด สระแกว มุกดาหาร และสงขลา และในระยะที่ ๒ ใน ๕ จังหวัด ไดแก หนองคาย เชียงราย นครพนม
นราธิวาส และกาญจนบุรี พรอมทั้งกําหนดแปลงที่ดินของรัฐที่จะดําเนินการเพื่อนํามาจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม
หรื อให เช าในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษใน ๖ จั งหวั ด (๕ จั งหวั ดระยะแรก และหนองคาย) นอกจากนั้ น กนพ.
ไดเห็นชอบสิทธิประโยชนในหลายดาน อาทิ ใหผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในระดับ
ที่ใกล เคี ยงกั บจั งหวั ดชายแดนภาคใต กรณี ท่ัวไป รวมทั้งอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในลักษณะไป-กลั บ
พรอมทั้งกําหนดกิจการเป าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนระดับสูง จํานวน ๑๓
กลุมกิจการ รวมทั้งเห็นชอบใหมีการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
๕ จังหวัด โดยใช พื้ นที่ศูนย ดํา รงธรรม และจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน (OSS) ใน ๕ จังหวั ด
ประกอบดวย ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา และตราด ในดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในการ

๑๘

สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น รัฐบาลไดเห็นชอบในหลักการแผนโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร
ป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จํานวน ๖ พื้นที่ (๗ ดาน) ไดแก จังหวัดตาก
จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร) และจังหวัดหนองคาย
โดยในระยะเรงดวน ป ๒๕๕๘ มีจํานวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒,๖๔๒.๘๘๐ ลานบาท โดยรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ในหมวดงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมทั้ง
รัฐบาลไดเห็นชอบใหกรมทางหลวงดํ าเนินโครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองแมสอดพรอมสะพานขามแมน้ําเมย
แหงที่ ๒ วงเงินรวม ๓,๙๐๐ ลานบาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการในการบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แลวใน ๒ พื้นที่ คือ จังหวัดตาก โดยใหเครือขายสหกรณ
ในพื้นที่นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเมียนมา และ พื้นที่ในจังหวัดสระแกว ซึ่งจะมีการทําขอตกลงรวมกัน
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑโคนมของไทยกับมันเสนสะอาดจากกัมพูชา
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม มีการดําเนินการที่สําคัญเพื่อสงเสริมการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูเปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ โดย (๑) การใชมาตรการทางภาษี อาทิ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ ๒๐๐ % เปน ๓๐๐ % การเรงรัดการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาสํ า หรั บ เงินบริ จาคเขา กองทุ นที่เกี่ยวของกับการวิจัยฯ ไดเปน ๒ เทา รวมถึงมาตรการกระตุน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย จากการจัดทําบัญชีนวัตกรรม และผลักดันนวัตกรรมเปนวาระแหงชาติ (๒) การสนับสนุน
การพั ฒ นากํ า ลั งคนด า นวิ จัยและพั ฒ นา โดยการปลดเงื่อ นไขใหนักวิ จัยและนัก เรียนทุนในมหาวิ ทยาลั ยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐใหสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐ
สูภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการเรงพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ
ด านระบบขนส ง ทางราง โดยนํ า ร องการจั ด ตั้งสถาบัน พัฒ นาเทคโนโลยีร ะบบขนสง ทางรางแหงชาติ รวมถึ ง
การส ง เสริ ม การสร า งความตระหนั ก ให เ ยาวชนหั น มาสนใจเรี ย นด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม ากขึ้ น
(๓) สงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยจัดทําแผนปฏิรูป วทน. ของ
ประเทศและจัดระบบทํางานใหมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งทีม
ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรประจําจังหวัดในทุกจังหวัด อีกทั้งยังดําเนินการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ดวย วทน. ๕ ภูมิภาค ตลอดจนนําแสดงผลงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อใหหนวยภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่น เอสเอ็มอี เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยในการสรางนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงพาณิชยและสังคมควบคู

๑๙

กันไป ทั้งนี้ ในการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย นั้น ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๘ มีสถานประกอบการ/ชุมชนนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน จํานวน ๒๙ ราย และมีผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนําเขาที่สามารถนําไปใชประโยชนในราชการหรือเชิงพาณิชย จํานวน ๖ เรื่อง
และมีการใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนาตาง ๆ เชน การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนําไปสรางพื้นลู - ลานกรีฑา
และลานอเนกประสงค โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสร า งพื้ น ลู - ลานกรี ฑ า สนามกี ฬ า และ
ลานอเนกประสงค โดยใชยางธรรมชาติ และจัดอบรมใหแกกลุมอุตสาหกรรมกอสรางเทคโนโลยีการสรางพื้นลู ลานกรีฑา สนามกี ฬา และลานอเนกประสงค จํานวน ๙๑ ราย และกลุมอุตสาหกรรมยาง เทคโนโลยีการผลิต
เม็ ดยาง จํ านวน ๔๘ ราย การใชเตาอบยางแผนรมควันประหยัดพลังงาน โดยมีเอกชนไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี จํานวน ๒๔ ราย ซึ่งการใชเตาอบยางในสหกรณจะชวยประหยัดเชื้อเพลิง (ที่ใชไมยางพารา) ถึงรอยละ
๔๐ และมีคุณภาพยางแผนดีขึ้น สามารถเพิ่มรายไดถึง ๑๒,๐๐๐ บาท/วัน ปจจุบันอยูระหวางขยายผลการใชงาน
ใหกับสหกรณกองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จํานวน ๕ สหกรณ การผลิตยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน
โดยขยายผลองค ค วามรู ด า นเทคโนโลยี กั ก เก็ บ กลิ่ น หอมสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากยางพาราไปสู ก ารผลิ ต จริ ง
ในอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ ที่นอน หมอนยางพารา ยางรองพื้นรองเทา และผลิตภัณฑถุงมือยาง รวมทั้งเจรจา
เพื่อการอนุญาตใชสิทธิและถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท ๔ ราย ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางพาราไทย คาดวาจะสรางรายไดไมต่ํากวาปละ ๑,๐๐๐ ลานบาท และการเปดตัวแอปพลิเคชั่น
“FoodiEat” เปนเครื่องมือที่ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคและเสริมสรางคานิยมในการบริโภคอาหาร
และการออกกําลังกายที่ถูกตอง รวมถึงใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพแกผูบริโภค
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน รัฐบาลไดสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดในการหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม พรอมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
โดยตั้งเปาหมายจัดตั้งปาชุมชน ๒๑,๘๕๐ หมูบาน พื้นที่ ๑๐ ลานไร ปจจุบันจัดตั้งปาชุมชนแลว ๙,๑๘๖ หมูบาน
พื้นที่ ๓.๘ ลานไร ขณะเดียวกันไดแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน โดย
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ ดินแหงชาติ และคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ได แก คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด เพื่อจัดหาที่ดินใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แลว พรอมทั้ง
มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชชนิดตางๆ เชน ขาว ออย ปาลมน้ํามัน
ยางพารา โดยในชวงแรก (ป ๒๕๕๘) จะปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมเปนออยโรงงาน พื้นที่

๒๐

๓.๕ แสนไร ขณะนี้อยูระหวางการกําหนดพื้นที่เปาหมาย สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานั้น ไดมีการ
จัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙) ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดอนุมัติเงินจํานวน ๑๐๘,๒๒๙ ลานบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรดังกลาว สวนใหญเปนโครงการที่แกไขปญหาภัยแลงและปองกันปญหาน้ําทวม
นอกจากนั้นไดมีการดําเนินโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรสูชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ซึ่งเปน
การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
เพื่ อบรรเทาความเดื อดร อ นจากภั ย แล งในระยะยาว โดยสํานั กงบประมาณไดอ นุมัติงบประมาณแลวจํานวน
๑๐๑.๙๗ ลานบาท
รัฐบาลไดเรงรัดและเขมงวดกับการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย เพื่อคืนคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน ดานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ
โดยมีการกําหนดพื้นที่เปาหมายระยะเรงดวน ๑๐ จังหวัด ระยะปานกลาง ๒๐ จังหวัด และระยะยาว ๔๗ จังหวัด
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัด ระยะ ๕ ป สําหรับการจัดการกากอุตสาหกรรม อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นอกจากนั้น รัฐบาลไดเรงแกไขปญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ
ป ญ หาหมอกควั น ภาคเหนื อ โดยจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาหมอกควั น ภาคเหนื อ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ พรอมทั้งติดตั้งหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
เพิ่มเติมในจั งหวัดอุตรดิตถ และรายงานสถานการณคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ “ผานทางอินเตอรเน็ต
(http://air๔thai.pcd.go.th)” และรายงานการพยากรณ ส ถานการณ ห มอกควั น ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ผ า นทาง
เฟสบุคแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ และเฟสบุคแฟนเพจรูทัน (หมอก) ควัน สําหรับการแกไขปญหาดานมลพิษ
สิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด ซึ่ ง เป นฐานอุ ตสาหกรรมหลั ก ของประเทศนั้ น ในช ว ง ๖ เดื อ นที่ ผ า นมา
คณะกรรมการพัฒ นาพื้ นที่ บ ริ เ วณชายฝ ง ทะเลตะวั นออก (กพอ.) ไดอนุมัติโ ครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งดานการจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข
ในพื้ นที่ การแก ไ ขป ญ หาการกั ดเซาะชายฝง และการจัดตั้งศูนยตอบโตสถานการณฉุกเฉิน เพื่อแก ไขปญหา
ดานมลพิษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดานอากาศ น้ํา และขยะในพื้นที่ดังกลาว
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การออกพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒

๒๑

มกราคม ๒๕๕๘ และจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน
ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ใชในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานราชการ
นับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการพิจารณาอนุมัติของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกหนวยงานนํารอง
๒๑ หนวยงาน ที่จะตองจัดคูมือสําหรับประชาชนใหแลวเสร็จโดยภายในเดือนมีนาคมนี้ การจัดตั้งศูนยบริการรวม
ในหางสรรพสินคา (Government Service Point) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการขอรับ
บริการจากรัฐ และลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปติดตอราชการ โดยรวมงานบริการของรัฐมาใหบริการ
ณ จุดเดียว และไดหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการนํางานบริการภาครัฐมาเปดใหบริการ
ในศูนยบริการรวมดังกลาว ในเบื้องตนไดคัดเลือกงานบริการที่จะนําไปใหบริการ โดยพิจารณาจากงานบริการที่มี
ความจํ า เป น ต อ ประชาชน มี ป ระชาชนไปใช บ ริ ก ารเป น จํ า นวนมาก และมี ค วามถี่ ข องการไปใช บ ริ ก ารสู ง
นอกจากนี้ ยังไดรับความรวมมือจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ในการใหใชพื้นที่ในศูนยการคาของ
เครือเซ็นทรัล เพื่อจัดตั้งศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคาดังกลาวดวย และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ไดมีพิธี
ลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมในศูนยการคา ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก บริ ษัท เซ็นทรัล พั ฒนา จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สํานักงานประกันสังคม
กรมการขนส ง ทางบก กรมการจั ด หางาน สํ า นั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และ
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง รวม ๙๒๓ เรื่อง และไตสวนขอเท็จจริง รวม ๗๑๘ เรื่อง
นโยบายที่ ๑๑ การปรั บปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได มีการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญ
ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เชน รางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อการคุมครองสิทธิแรงงาน รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ของสํ านั กงานป องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น เพื่ อเพิ่ มเติ มความผิ ดมู ลฐานในการฟอกเงิ น
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษ ย เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการทํ างานและบั งคั บ ใช กฎหมายตามมาตรฐานสากล เป นต น
นอกจากนี้ ยั งมี กฎหมายที่ ได รั บความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี แลว และอยูร ะหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและบูรณาการ สําหรับการแกไขและจัดทํากฎหมายเพื่อ
เอื้อประโยชนทั้งตอภาคประชาชนและภาคธุรกิจนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่ไดรับการแกไขและปรับปรุง ซึ่งเปน
กฎหมายที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนที่สําคัญ อาทิ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทําขึ้น

๒๒

เพื่ อกํ าหนดหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขในการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเปนธรรมตอลูกหนี้ และบุคคล
ที่เกี่ยวข อง ซึ่ งครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้นอกระบบ ซึ่งไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วเมื่อวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยูระหวางดําเนินการออกประกาศ และรางกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับเปนชองทางในการพัฒนาระบบการออมเพื่อ
ดํารงชีพในยามชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว โดยอยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบการแกไขกฎหมายสําหรับภาคธุรกิจ เชน รางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนการแกไขพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมีความเหมาะสมแกการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
มากยิ่ งขึ้ น และร า งพระราชบั ญ ญั ติห ลักประกันทางธุร กิจ พ.ศ. .... เพื่อปรับ ปรุงมาตรฐานทางกฎหมายใหมี
ความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งปจจุบันรางกฎหมายทั้งสองฉบับอยูระหวางการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากนี้ ยังไดเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่อง การปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับจากการทํา
ธุรกรรมบางประเภทในตลาดการเงินของกิจการรับประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต เพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกันระหวางกิจการรับประกันชีวิตและสถาบันการเงินอื่นที่มีการทําธุรกรรมประเภทเดียวกันในตลาดเงิน
และชวยลดตนทุนของธุรกิจประกันภัย

