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คำแถลงของ ฯพณฯนำยกรัฐมนตรี
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในรอบ 6 เดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 12 กันยำยน 2557 ถึงวันที่ 12 มีนำคม 2558
เรียน ท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ข้าราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนชาวไทย ที่เคารพทุกท่าน
นับจากวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จนถึง
ขณะนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ซึ่งการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีเงื่อนไขและเงื่อนเวลา ที่
แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ๆ
โดยในด้านเงื่อนไข

รัฐบาลได้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.) ซึ่งได้กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้ว เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก คือ การระงับ
ยับยั้งความแตกแยก การแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถดาเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งนาความสุข ความสงบกลับคืน
สู่ประเทศ ระยะที่สอง ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนกระทัง่ ถึงการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และ คสช. ได้ลดบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาและทางานร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ โดยปัจจุบันอยู่
ในช่วงของการดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยภายหลังการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มั่นคงแก่
ประเทศ ก่อนส่งผ่านไปสูร่ ะยะที่สำม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทั้ง
3 ระยะ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนเวลาที่กาหนดไว้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และระดมสรรพกาลังต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
โดยดาเนินการไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ที่ได้แถลงไว้
ประกอบด้วย
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
(4) การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒
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(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
(6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
(8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สำหรับ กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล …. รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการผลักดัน
และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งกลไกการบริหารเพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์
ผล เช่น
(1) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (กขย.) ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(2) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล (กขร.) ทาหน้าที่
ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานของส่วนราชการต่าง
ๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี
(3) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบำล (กขน.) ทา
หน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานที่สาคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ผ่านกลไกรัฐบาลและภาคเอกชน และ
(4) คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ (คตร.) ทาหน้าที่ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง
นอกจากนั้น รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (รศก.) คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
สำหรับ ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลในรอบ 6 เดือน …. รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ข้อจากัด
ของเงื่อนเวลา และปัญหารุมเร้าทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหำกำรชะลอตัวทำง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำสำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งทาให้ภาค
การส่งออกชะลอตัวอย่างรุนแรง กำรขยำยตัวของอุปสงค์หรือควำมต้องกำรภำยในประเทศ
มีข้อจากัดจาก
๓
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การปรับตัวต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการรถยนต์คันแรก ที่ทาให้ฐาน
การขยายตัวอยู่ในระดับสูงและหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น
และการสิ้นสุดลงของมาตรการจานาข้าวที่ไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้ เนื่องจากสร้างภาระทางการคลังสูงและส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะ
ยาว และสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายภาครัฐ และการอนุมัติโครงการลงทุน ปัจจัยดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทย ใน
ปี 2556 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ก่อนที่จะลดลงร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรกของปี 2557 โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจที่
สาคัญ ๆ ทั้งด้านการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่
ในภาวะหดตัว
ภายหลังจากการเข้ามาบริหารประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้เร่งรัดดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม 6 เดือนแรก กระผมมีควำม
เชื่อมั่นว่ำ มีควำมคืบหน้ำไปเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งกำรฟื้นฟูสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมืองและกำรป้องกันควำมรุนแรง ที่เกิดขึ้นจำกควำมขัดแย้ง ได้ดำเนินมำตรกำรเร่งด่วนเพื่อ
บรรเทำควำมเดือดร้อนประชำชนไปหลำยเรื่อง อาทิ มาตรการเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการรับจานา
ข้าว มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา และมาตรการสนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบี้ยต่า รวมทั้งการผ่อนผันการชาระ
หนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs การเร่งรัดดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระตุ้นการลงทุน
ภาครัฐตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนและการแก้ไขปัญหาความล่าช้าด้านการลงทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
อย่างชัดเจน เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ปรับตัวดีขึ้นตามลาดับตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี 2557 นับได้
ว่าผลจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศได้ทาให้สถานการณ์ทางการเมือง
คลี่คลายลง และการบริหารราชการของภาครัฐสามารถกลับมาเป็นปกติ ได้ทาให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง
(เมษายน-มิถุนายน 2557) และไตรมาสที่สาม (กรกฎาคม-กันยายน 2557) เริ่มกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.4 และ
ร้อยละ 0.6 ตามลาดับ ก่อนจะเร่งตัวขึ้นเป็นการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสทีส่ ี่ของปี 2557 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2557)
โดยในไตรมำสที่สองของปี 2557 กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนกลับมำขยำยตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3
ไตรมำส
ในไตรมำสทีส่ ำม กำรลงทุนภำคเอกชน เริ่มกลับมำขยำยตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมำส
และในไตรมำสสุดท้ำยกำรท่องเที่ยวเริ่มกลับมำขยำยตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมำส
ในขณะที่กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเริ่มกลับมำขยำยตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมำส
นอกจากนี้
ทิศทางนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนมากขึ้นยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน
ปรับตัวดีขึ้นตามลาดับ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนจากผลการสารวจของ ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รอบ 7 เดือน (กันยายน 2557 -มีนาคม 2558) เฉลี่ยอยู่
ที่ 79.9 สูงขึ้นจากระดับ 69.7 ในช่วงก่อนหน้า (มกราคม -พฤษภาคม 2557) เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจที่สารวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558) เฉลี่ยอยู่ที่ 48.9
๔
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สูงขึ้นจาก 46.8 ในช่วงก่อนหน้า (มกราคม -พฤษภาคม 2557) เป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังคงลงทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
และผู้ประกอบการกลุ่มค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่มีการลงทุนเพื่อขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้ว รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการในวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
เพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อไป ในการที่จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน
ในระยะยาว โดยมีการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (ปี 2558 -2565) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน (ปี 2558 - 2564) และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี 2558 - 2569) ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว ในส่วนของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษก็มีความชัดเจนในเรื่องการกาหนดขอบเขตพื้นที่ สิทธิประโยชน์การลงทุนและการบริหารจัดการ
ด้านแรงงาน และการกาหนดกิจการเป้าหมาย รวมทั้งการกาหนดแผนงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การพัฒนาด่านศุลกากร
นอกจากนั้น รัฐบาลก็ได้พยายามจัดวางกลไกที่จะสนับสนุนการปฏิรูปในระยะต่อไปให้มีความต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการจัดระบบ
การใช้ที่ดิน
สาหรับการวางพื้นฐานที่ดีสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น
รัฐบาลได้ดาเนินการจัดทา
ยุทธศาสตร์และจัดวางกลไกไปในหลายเรื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย
ทั้งการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่และสานักงานปฏิบัติการประจาภูมิภาค การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดระบบการใช้ที่ดิน และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เป็นต้น การ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวสะท้อนถึงความตระหนักถึงความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างให้สามารถ
แข่งขันได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยึดหลักการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวเพื่อสร้างฐานรายได้ที่
สูงขึ้นอย่างมั่นคงของประชาชน
โดยที่ให้ความสาคัญอย่างมากกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ นับได้ว่ารัฐบาลนี้ได้ดาเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น
ตามลาดับ ทัง้ ในเรื่องการจัดการขยะ การหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดิน การจัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าว
อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา รวมทั้งการจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จากผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การวางแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป รวมทั้งการ
วางฐานระยะยาวให้ฐานเศรษฐกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน กระผมอยากให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่ารัฐบาลได้
ระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้แข็งแกร่งมากขึ้น และมีพื้นฐานที่ดี
ในอนาคต
แม้ว่าในระยะสั้นเราจะต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้ช้าและมีความเปราะบางก็เป็น
ข้อจากัดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจ
และที่สาคัญคือส่งผลให้การส่งออกของไทยต้อง
ประสบปัญหาก็ตาม
๕
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ในด้ำนควำมมัน่ คงและกำรจัดระเบียบสังคม รัฐบาลได้ปอ้ งกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและนาความสงบ
เรียบร้อยคืนมาให้กับสังคมไทย จัดระเบียบทางสังคมในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มากขึ้น
แก้ปัญหากลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงและลดการเอารัดเอาเปรียบในด้านการท่องเที่ยวและแก้ปญ
ั หาการทวง
หนี้นอกระบบด้วยความรุนแรง มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งป้องกันและปราบปราม และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบทาประมง ผิดกฎหมาย การจัดระเบียบ
ทางสังคมและการส่งเสริมความมั่นคงดังกล่าวนั้นนับว่าช่วยสร้างบรรยากาศ ทางเศรษฐกิจที่ดี สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดใี ห้กับประเทศด้วย
ด้ำนสังคมและกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ รัฐบาลโดยให้ความสาคัญกับการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ
และการมีรายได้ที่มั่นคง การสร้างโอกาสด้านสินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) นอกจากนั้น รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คน
พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส กำรดำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรมก็มีผลงำนเป็นผลสัมฤทธิ์น่ำ
พึงพอใจในหลำยเรื่อง
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและในกลุ่มอาเซียน โดยกระผมได้เดินทางไปเยือนผู้นาประเทศต่างๆ เช่น เมียนมา กัมพูชา
สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และจีน การเข้าร่วมประชุมผู้นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 22
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (5th GMS Summit) และการผลักดันความร่วมมือทวิภาคี ไทยประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา รวมทั้งความร่วมมือภายใต้กรอบ IMT-GT และเพือ่
ส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสจำกประชำคมอำเซียน โดยยึดหลักการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่และจัดระเบียบผังเมืองให้เกิดขึ้น รัฐบาลได้
ดาเนินการเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืบหน้าไปมากโดยได้มีข้อกาหนดด้านขอบเขตพื้นที่ สิทธิประโยชน์ การ
บริหารจัดการด้านแรงงาน การให้บริการ ณ จุดเดียว และแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
มีความชัดเจนแล้วสาหรับ 5 จังหวัดแรก (6 ด่าน)
กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญว่าเป็นเงื่อนไข
ของความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล และนับว่ารัฐบาลได้
ดาเนินการการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ ๆ คืบหน้าไปหลายฉบับ โดยเฉพาะในเรื่องที่จะช่วยจัดระเบียบสังคมและ
การดูแลผู้ด้อยโอกาสและแรงงาน การดูแลลูกหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงของมนุษย์ และ
การป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและบูรณาการ
ในด้านการดาเนินธุรกิจ คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายสาหรับภาคธุรกิจสาคัญหลายฉบับ เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีความเหมาะสมแก่
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง
๖
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มาตรฐานทางกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ผลักดัน
ดาเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่
เหมาะสมทั้งกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม
โดยกระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” นาร่องในที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 312
ศูนย์ ในพื้นที่ 18 จังหวัด และมีแผนจะจัดตั้งต่อเนื่องให้ครบทุกตาบลจานวน 7,256 ศูนย์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นทีท่ ั่วประเทศ และกำรดำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ควำมยุติธรรม การช่วยเหลือเงินและค่าใช้จ่ายจาก “กองทุนยุตธิ รรม” ให้ประชาชนเพื่อเป็นประกันตัว เป็น
ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน์ และอื่นๆ ในเรื่องกฎหมายและกรบวนการยุติธรรมที่รัฐบาล
ได้ดาเนินการไปเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับประเทศ นาพาซึ่งความยุติธรรม การมีกฎระเบียบที่ชัดเจนทันสมัย และ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาทุจริต คอรัปชั่น

๗
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ส่วนที่ 1
สรุปผู้บริหาร
ในช่วงก่อนที่รัฐบาลภายใต้การนาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามา
บริหารประเทศ ขณะนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ลุกลาม
ไปสู่การปิดสถานที่ทาการของส่วนราชการหลายแห่ง ประชาชนมีความขัดแย้งและเกิดการแตกแยก แม้ว่ารัฐบาล
ในขณะนั้นจะได้ทาการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด สถานการณ์ลุกลามบานปลาย จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบเป็นวงกว้าง
ในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการใช้อาวุธสงครามโจมตีทาร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทาให้มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต
ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติ
ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในหลายด้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที คือ จานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากถึงร้อยละ 9 ในไตรมาส
แรกของปี 2557 และถึงร้อยละ 15.9 ในไตรมาสที่สอง จากการที่ประเทศต่างๆประกาศเตือนประชาชนของตนให้
หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาประเทศไทยในสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและ
ชะลอการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไม่สามารถดาเนินการได้ นอกจากนั้น การใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ และรัฐบาลไม่อยู่ในฐานะที่สามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์
และเมื่อรวมกับผลกระทบซ้าเติมจากภาวะชะลอตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกที่ไม่มแี นวโน้มการฟื้นตัวที่
ชัดเจนซึ่งทาให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556
(ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ชะลอลงอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้ง
รุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 - 4 เดือนแรกของปี 2557
ดังนั้น จากปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงตัดสินใจเข้าควบคุม
สถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ลดปัญหาความขัดแย้ง และแก้ปัญหา
เร่งด่วนเฉพาะหน้า
พร้อมทั้งวางแนวทางและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิรูปในทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้างในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องค้างคามาเป็นเวลานาน ทั้งนี้เพื่อวางพื้นฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจ
มีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง
มากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับ
การแก้ไขและมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องใน
ระยะยาว และนั่นคือที่มาของนโยบาย ๑๑ ประการ บนพื้นฐานแนวคิดสีเ่ รื่อง คือ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

2) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
4) ความต้องการของประชาชน
โดยนโยบายทั้ง 11 ประการนี้ รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
รัฐบาลให้ความสาคัญสูงสุดต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน
รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ เช่น การนาเสนอตัวอย่างครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงาน/
บุคคลที่ใช้แนวทางดาเนินงาน หรือดาเนินชีวิตด้วยความพอดี ตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาโครงการหลวง
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ซึ่งดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จานวน 63,050 คน รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเชิดชูและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สาหรับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนาคณะทูตเยี่ยมชมโครงการตาม
พระราชดาริในจังหวัดต่าง ๆ และการจัดผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและหลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ชุมชนไทยและ ภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เป็นต้น
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและต่ำงประเทศ
รัฐบาลได้ดาเนินการมีความคืบหน้าในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ในกำรแก้ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว ได้จัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มา
ขึ้นทะเบียนและผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรไทยได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์
สัญชาติจากประเทศต้นทาง ซึ่งได้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน จานวน
1,626,235 คน (แรงงานต่างด้าว 1,533,675 คน และผูต้ ิดตาม 92,650 คน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ จานวน
473,939 คน และตรวจสัญชาติแล้วเสร็จ 168,548 คน จากจานวนแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด
เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการจากประเทศต้นทาง ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปประชุมหารือกับประเทศต้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายการอาศัยและทางานใน
ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว เป็นการชั่วคราวต่อไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยแรงงานต่างด้าว
จะต้องมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
๙
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Service) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติต่อไป และเพื่อเป็นกำรคุ้มครอง
แรงงำนต่ำงด้ำว ได้ดาเนินการตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรจ้ำงงำน
คนต่ำงด้ำว จานวน 18,229 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 50.64 จากเป้าหมายทั้งปี 36,000 แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 123,540 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.05 จากเป้าหมายทั้งปี 242,000 คน) พบการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นคนต่างด้าว จานวน 72,463 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.66 จากลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง 123,540 คน ) จากสถานประกอบกิจการ จานวน 7,268 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 39.87 จากสถาน
ประกอบกิจการ 18,229 แห่ง ) รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีวงเงิน
62.5 ล้านบาท พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์และแรงงำนทำส อย่ำงจริงจัง โดยได้เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพิ่มอานาจทางการปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน
การสั่งปิดหรือพักใช้ใบอนุญาตของสถานประกอบการหรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษ
ต่อผู้กระทาความผิด ขั้นสูงสุดต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต นอกจากนี้ ยังเร่งรัดการสืบสวน
และการดาเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสาคัญกับการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ
ดาเนินคดีกับนักค้ามนุษย์ ทั้งนายหน้า บริษัทจัดหางานที่ผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความคุ้มครองคนหางานทาในประเทศและต่างประเทศ จานวน 507,313 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 50.84 จากเป้าหมายทั้งปี 997,800 คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ
จานวน 369 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.25 จากเป้าหมายทั้งปี 400 คน) ร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีทางอาญากับ
ผู้กระทาความผิดกฎหมาย จานวน 578 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.11 จากเป้าหมายทั้งปี 1,800 คน) สามารถ
ช่วยเหลือคนหางานจานวน 543 คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 981,362 บาท ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้นาท้อ งถิ่น จานวน 656 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.87 จากเป้าหมายทั้งปี 1,430
คน) ให้ความรูแ้ ก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน 4,110
คน (คิดเป็นร้อยละ 70.16 จากเป้าหมายทั้งปี 5,858 คน) มีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงาน
ประมงทะเล จานวน 34,466 คน รวมถึงดาเนินมาตรการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดย
จัดทา MoU ร่วมกับผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนา
มาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางปฏิบั ติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ รวมถึง
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงาน โดยให้บริการสายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา มีผู้มาใช้บริการ จานวน 32,616
ราย พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และนาร่องพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินมาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์
โดยการตรวจคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จานวน 889 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 33,933
คน (คิดเป็นร้อยละ 68.63 จากเป้าหมายทั้งปี 49,440 คน บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force)
โดยเข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทัว่ ประเทศ จานวน 3,333 แห่ง
มีลกู จ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 85,978 คน พบการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยดาเนินคดีนายจ้าง
จานวน 546 ราย ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว จานวน 4,053 คน และออกกฎกระทรวงเพื่อการคุ้มครองแรงงานใน
๑๐

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

งานเกษตรกรรมและงานประมงทะเลให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการจัดระเบียบเรือประมง ซึ่งมีการจดทะเบียน
เรือประมงไปแล้วกว่า 50,000 ลา และมีการออกใบอนุญาตทาประมงแล้วประมาณ 25,000 ลา อีกทัง้ มีการจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการควบคุมการเฝ้าระวัง การทาประมงแล้ว 26 แห่ง เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประมง
ในขณะเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนบนเรือประมงได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในกิจกรรมประมงทะเล เฉพาะในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ควบคู่ไปกับการทา MoU กับประเทศเวียดนาม ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 เช่นกัน เพื่อนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนามในกิจการก่อสร้างและประมงทะเล รวมทั้ง
ดาเนินการจดทะเบียนแรงงำนประมงทะเลและจัดทำฐำนข้อมูลแรงงำนประมง ในพืน้ ที่ 22 จังหวัด
นอกจากนั้น เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้มีมติให้มีการ
พัฒนาและติดตั้งระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring System หรือ VMS ให้กับเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสส์
ขึ้นไป เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย อีกทั้งให้มีการแจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมงอย่างเข้มงวด
เพื่อติดตามสวัสดิภาพของลูกเรือ โดยจะเริ่มดาเนินการที่ท่าเรือประมงที่จังหวัดภูเก็ตและชุมพรเพื่อนาร่องเป็นแห่ง
แรก สาหรับปัญหาการทาประมงในน่านน้าอินโดนีเซีย ได้มอบหมายให้ กรมประมงดาเนินการหารือกับอินโดนีเซีย
ถึงแนวทางการลงทุนเพื่อทาการประมงร่วมกัน และเร่งดาเนินการกับผู้กระทาความผิด นอกจากนั้น ศูนย์ประสำน
แรงงำนประมงจังหวัด ใน 7 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล
ได้ดาเนินการเพื่อจัดระเบียบแรงงานและ
เรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ส่งเสริมตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรทีด่ ีในกิจกำรประมง มีเรือ
ต้นแบบที่ดี ที่สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรับผิดชอบไม่ทาประมงที่ผิด
กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IUU เป็นการยกระดับการทาประมงทะเลไทยสู่มาตรฐานสากล ใน
ขณะเดียวกัน
กระทรวงกำรต่ำงประเทศก็ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของส่วนราชการ และการปฏิรูปการทางานของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งพัฒนาการของ
การดาเนินการดังกล่าว เช่น จัดทารายงานสถานการณ์การดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับประชาคมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงรัฐบาลสหรัฐและสหภาพยุโรป ได้ตระหนักถึง
ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของไทย
การจัดคณะผู้แทนไทยโดยความร่วมมือกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้มีบทบาทนา (key players) ของสหรัฐฯ NGOs และชี้แจงกับกลุ่มสมาคม
ผู้ประกอบการและกลุ่มผูซ้ ื้อสินค้าประมงไทยในสหรัฐฯ และยุโรป รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
หน่วยงานต่างประเทศไทย ทั้งสถานทูตต่างประเทศและNGOs
ในไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการอย่างมุ่งมั่นและเห็นผลเป็นรูปธรรมของไทย
กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งยวด และมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นลาดับ โดยดาเนินการผ่านกลไกขับเคลือ่ นกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดล ส่งผลให้สถิติการก่อเหตุและการ
สูญเสียลดลง
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สาหรับด้านกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ผมได้เดินทางไปเยือนผู้นาประเทศต่างๆ เช่น
เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และจีน เข้าร่วมการประชุมผู้นาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 10 กับผู้นา
ของสหภาพยุโรปทั้งหมด ทีน่ ครมิลาน เมือ่ วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมประชุมผู้นาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) ครั้งที่ 22 ณ
กรุงปักกิ่ง ประเทศ
จีน เมื่อวันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2557 และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (5th GMS Summit) เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2557
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประชุม UN World Conference on Disaster Risk Reduction ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 13 – 15 มี.ค.2558 ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการ
ต่อยอดงานการส่งเสริมบทบาทของไทย
ด้านการจัดการภัยพิบัติ จากงานราลึก 10 ปี ธรณีพิบตั ิสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ที่ จ. พังงา เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นานาประเทศยังตระหนักถึงบทบาท
สาคัญของไทยในการเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนประชาคม ASEAN เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ
ไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังเห็นได้จากการที่ผู้นาระดับสูงเดินทางมาเยือนไทย รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่างประเทศในการขยายการค้าการลงทุนกับประเทศไทยมาโดยตลอด
กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รัฐบาลได้ดาเนินการในหลาย ๆ ด้าน เช่น กำรปฏิบัติกำรแม่น้ำ
โขงปลอดภัย 4 ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย) ซึ่งได้ดาเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้น
พื้นที่เป้าหมายฯ กำรควบคุมตัวยำและผูค้ ้ำยำเสพติด สามารถจับคดียาเสพติดจานวน 141,809 คดีผู้ต้องหา
จานวน 150,706 คน ของกลางยาเสพติดยาบ้าจานวน 25,212,575 เม็ด เฮโรอีนจานวน 24.61 กิโลกรัม ไอซ์
652.66 กิโลกรัม กัญชา 9,531.17 กิโลกรัม กำรยึดสำรตั้งต้นและสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตยำเสพติด กำร
ป้องกันยำเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดตั้งหน่วย
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในเรือนจำ
รวมทั้งกำรบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดและผู้ต้องขัง
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
โดยให้ความสาคัญกับกำรเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่มั่นคง มีการให้บริการจัดหางานแก่ผู้
ต้องการมีงานทาจานวน 416,415 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.11 จากเป้าหมายทั้งปี จานวน 696,000 คน) ได้รับการ
บรรจุงาน จานวน 224,587 คน นอกจากนั้น ยังมีโครงกำรให้สนิ เชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจขนำดเล็ก อาทิ
โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
รวมทั้งดาเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) และโครงกำรตลำดนัด
ชุมชน “ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP ให้มี
สถานที่จาหน่ายสินค้า และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูก โดยจัดตลาดนัดชุมชน 2,102 แห่ง มีผู้ร่วมจาหน่าย
สินค้ารวม 83,224 ราย กำรจัดตั้ง “ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) ซึ่งปัจจุบันได้เปิด
ให้บริการแล้ว จานวน 7 ศูนย์ ณ กระทรวงแรงงาน สงขลา (หาดใหญ่) นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
นครราชสีมา มีผู้มาใช้บริการ จานวน 21,342 คน ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณ 2558 จะได้ขยายเครือข่ายไปยัง
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จังหวัดระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลาดับ
นอกจากนั้น รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนพิกำร และผู้ดอ้ ยโอกำส โดยได้
ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น (1) กำรเพิ่มอัตรำเบี้ยควำมพิกำร เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน
(เดิมรายละ
500 บาทต่อเดือน) (2) กำรปรับสภำพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ
เด็ก และคนพิกำร โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมในการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน
เพื่อรองรับรถประจาทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่า ที่จะให้บริการใน กทม. และปริมณฑลในถนน
34 สาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสารวจและจัดทาแนวทางปรับสภาพแวดล้อม ฟุตบาท และทางลาดที่เหมาะสม
เพื่อรองรับรถ NGV ชานต่า ที่จะเข้าประจาการงวดที่ 1 จานวน 489 คัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 และ (3)
กำรให้เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็ก
โดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหนึ่งปีในครัวเรือนยากจนและ
ครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อความยากจน ประมาณ 170,000 คน เป็นเงิน 400 บาทต่อคนต่อเดือน หรือคิดเป็น
4,800 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ผลักดันดาเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็น
ธรรมและได้รบั การคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม อาทิ (1) กำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ยุติธรรม โดยมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จานวน 69,286 คน และกระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” นาร่องในที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 312
ศูนย์ ในพื้นที่ 18 จังหวัด และมีแผนจะจัดตั้งต่อเนื่องให้ครบทุกตาบลจานวน 7,256 ศูนย์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นทีท่ ั่วประเทศ และ (2) กำรดำเนินกำรเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงควำมยุติธรรม การช่วยเหลือเงินและค่าใช้จ่ายจาก “กองทุนยุตธิ รรม” ให้ประชาชนเพื่อเป็นประกันตัว
เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน์ และอื่นๆ จานวน 573 ราย รวมเป็นเงิน 83 ล้านบาท
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
มีการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2558 เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการ
ปรับหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และ
การกระจายอานาจ โดยคณะกรรมการฯ มุ่งเน้น 3 ภารกิจหลัก คือ การดาเนินงานตามภารกิจประจา การ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการวางรากฐานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น เตรียมจัดค่ายปิดภาค
เรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp 2015" โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ โดยจัด
อบรมแบบติวเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัดใน 2 เดือน และเปิดสอนหลักสูตร English Program เป็นภาษาอังกฤษเต็ม
รูปแบบในทุกวิชายกเว้นภาษาไทย จานวน 6 แห่ง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
4 วิชา จานวน 141 แห่ง มีนักเรียนทั้ง 2 หลักสูตร ประมาณ 4,000 คน กำรดำเนินโครงกำร “อำชีวะสร้ำง
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ผู้ประกอบกำรใหม่แบบครบวงจร” และปรับภำพลักษณ์นักเรียนอำชีวศึกษำ โดยการให้บริการดูแลประชาชน
ผ่านกิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสา และโครงการเกี่ยวกับการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) กำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดินศิลปินแห่งชาติ โดยมี
กิจกรรม “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม” และกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒนธรรมสำกล โดยการนาคณะทูตานุทูตและคู่สมรส 27 ประเทศ
ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนา
ความเป็นไทยสู่สากล ณ ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น
นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
โดยให้ความสาคัญกับกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ โดยจัดทีมหมอประจาครอบครัว (Family Care
Team) เข้าไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเน้น 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง
ผู้พิการที่
ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีผู้ปว่ ยที่ได้รับการดูแลโดยทีมหมอ
ครอบครัว จานวน 35,877 คน และกำรจัดกำรกับปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพตำมกลุ่มวัย โดยกลุ่มทารกและเด็กเล็ก
(0-5 ปี) ได้ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาหรับ กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี) มุ่งลด
ปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน โดยได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้าหนักเด็กวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
วัยรุ่นและวัยทางาน (15-59 ปี) ได้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ฝึกอบรม
การตรวจคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ให้แก่ Aging Manager และผู้ปฏิบัติงานจริง จานวน 990 คน
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จานวน 2,027 คน และอบรม Care manager จานวน 143 คน นอกจากนั้น ได้
ให้บริการเชิงรุกแก่คนพิการขาขาดในการจดทะเบียนคนพิการ
และสนับสนุนกายอุปกรณ์
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้พกิ ารขาขาดมารับบริการ จานวน 239 คน และ 59 คน ตามลาดับ
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง
ในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ โดยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งการดาเนิน
มาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน
และในขณะเดียวกันก็เริ่มดาเนินการแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ เพื่อการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง แข่งขันได้ดีขึ้น และสามารถขยายตัว
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น การ
ดาเนินมาตรการเพื่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน เช่น
การเร่งรัดการเบิกจ่าย การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มต่าง ๆ และการฟืน้ ฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน
และระยะปำนกลำง-ระยะยำว เน้นวางรากฐานให้ประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับโครงสร้าง
ด้านการผลิตสาขาต่าง ๆ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
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ระยะเร่งด่วน
กำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและแก้ไขปัญหำปำกท้องของประชำชน เช่น
การช่วยเหลือเกษตรกร โดย (1) กำรเร่งรัดให้มีกำรเบิกจ่ำยเม็ดเงินภำยใต้โครงกำรจำนำข้ำวที่ยังคงค้ำง
เกษตรกรจานวน 92,431 ล้านบาท (2) กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำให้แก่เกษตรกรชำวนำและ
ชำวสวนยำงทีไ่ ด้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลกตกต่าทั้งในด้านมาตรการช่วยเหลือทางตรง มูลค่า 48,457
ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินสู่ประชาชนแล้วกว่า 46,591 ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือทางอ้อมผ่าน
มาตรการสินเชื่อต่าง ๆ มูลค่า 106,788 ล้านบาท (3) กำรแก้ไขปัญหำหนีส้ ินของเกษตรกรรำยย่อยผ่ำน
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินไม่เกิน 500,000 บาท
ประมาณ 818,000 ราย มูลค่าหนี้สินประมาณ 116,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการปลดหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
หรือการขยายระยะเวลาชาระหนี้แล้วแต่กรณี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) เริม่ ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (4) กำรลดต้นทุนกำรผลิตเกษตร รัฐบาลได้ดาเนินโครงการที่
สาคัญใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ คือ ธนาคารน้า
หมักชีวภาพ ผลิตน้าหมักชีวภาพ 394,590 ลิตร ธนาคารปุ๋ยหมัก ผลิตปุย๋ หมักได้ 5,697 ตัน และธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 96 ตัน ผลิตปุย๋ อินทรีย์สูตรพระรำชทำน ปี 2558 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้
853 ตัน จาก 1,000 ตัน และจัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสำธิตเพื่อให้ควำมรู้แก่เกษตรกร 17,640 ราย ผ่าน 882
ศูนย์ และในอีกส่วนหนึ่งคือกำรผลิตปุ๋ยหมักเติมอำกำศในฟำร์มผลิตพืชอินทรีย์ โดยการสร้างโรงต้นแบบและ
ติดตั้งระบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศให้เกษตรกรต้นแบบ 11 แห่ง 10 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี
นครราชสีมา ระยอง พัทลุง เป็นต้น รวม ปุ๋ยหมัก 280 ตัน (5) กำรดูแลค่ำครองชีพ โดยกำรติดตำมและกำกับ
ดูแลรำคำขายปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ดาเนินมาตรการกำรจำหน่ำยสินค้ำจำเป็นต่อ
กำรครองชีพในรำคำประหยัด ภายใต้ชื่อ “งานธงฟ้า” ซึ่งสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 5 ล้านคน
จัดรถ “ธงฟ้ำสู่ชุมชน” จาหน่ายในแหล่งชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร และ (6) มำตรกำรกระตุน้
เศรษฐกิจระยะแรก ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติวงเงิน 364,464 ล้านบาท (ตั้งแต่ตุลาคม 2557) เพื่อการสร้างงานและการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย การเร่งสัญญาที่เหลือของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ 2557
จานวน 147,050 ล้านบาท การเร่งสัญญาของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ 2558 จานวน 129,522 ล้าน
บาท การเร่งการใช้จ่ายของงบประมาณเหลื่อมปีตั้งแต่ปี 2548-2556 จานวน 24,892 ล้านบาท มาตรการเร่งการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณกลางที่เหลือจากปี 2555-2557 และงบประมาณที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งโดย
มุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและการชลประทาน จานวน 23,000 ล้านบาท และโครงการ
เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ วงเงิน 15,000 บาท
ต่อครัวเรือน ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 3,600,000 ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 40,000 ล้านบาท
๑) กำรฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เช่น กำรดูแลรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศตามแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ของ คสช. กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ควำมล่ำช้ำทีส่ ำคัญ ๆ ประกอบด้วย การเร่งรัดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ารับตาแหน่งมีโครงการที่รอพิจารณาอนุมัติอยู่กว่า 700 โครงการ
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มูลค่ารวมกว่า 8 แสนล้านบาท และในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2558) มีการอนุมัติไปแล้วกว่า 7.9 แสนล้านบาท รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการออก
ใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน (ร.ง. 4) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กำรเร่งรัดประกำศใช้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
กำรลงทุน ในระยะ 7 ปี (ปี 2558 – 2564) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 นอกจากนั้น รัฐบาลได้ออก
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ) และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) ในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสการลงทุน
และการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กว้างขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างฐานการบริการให้หลากหลาย
รูปแบบมากขึน้ กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคภำคกำรท่องเที่ยว ทั้งปัญหาภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาการไม่รับ
ผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการรายย่อย ปัญหา
มัคคุเทศก์นาเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาต ปัญหาสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้ง
การดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัญหาความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการไม่รับประกันภัยการเดินทางของบริษัท
ประกันภัย และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวเอเชียบางกลุ่ม ซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าวได้ส่งผล
ให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นตามลาดับ
๒) กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของภำครัฐเพื่อลดผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก ปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558) ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ไปแล้วกว่าร้อยละ 46 จากวงเงินทั้งหมด 2.575 ล้านล้านบาท และได้มีการ
ลงนามในสัญญาไปแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,800,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 จะมีการ
ทาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนได้ถึงร้อยละ 90 ของโครงการลงทุนภาครัฐทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558 ที่ร้อยละ 55 และคาดว่าจะทาให้
ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ 2558 ที่ร้อยละ 92 นอกจากนี้ รัฐบาลมีการดาเนินการผลักดัน
ความร่วมมือด้านตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์เพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุนสาธารณะ โดยกระทรวงการคลัง
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินนโยบายเพื่อให้เกิดกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ
โดยเฉพาะการบริหารงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
๓) กำรจัดระเบียบพื้นที่สำธำรณะ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งมีการจัดระเบียบชายหาด การ
จัดระเบียบรถตู้ รถโดยสาร รถเมล์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ให้ปลอดภัย ทันสมัย และดูแลผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
การจัดระเบียบทางเดินริมแม่น้าเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ ยังดาเนินการเร่งขุดลอกคูคลองเพิ่ม
เส้นทางสัญจรทางน้า และระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ระยะปำนกลำง-ระยะยำว
ได้เริ่มดาเนินการภายใต้แผนงานและโครงการที่จะสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนา
ในระยะยาว ดังนี้
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๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2557
รัฐบำลได้ให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ ระยะ 8
ปี (ปี 2558 - 2565) ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (2) การพัฒนา
โครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (4) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า
และ (5) การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยกระทรวงคมนาคมได้ประมาณการลงทุน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์นี้ ว่าในระยะ 8 ปี มีกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น จานวน 1,912,682 ล้านบาท โดยในปี
2558 คาดว่าจะมีการลงทุนรวมประมาณ 55,987 ล้านบาท
การดาเนินงานที่สาคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย (1) กำรเร่งรัดติดตำมกำรลงทุนที่อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงเพื่อให้สำมำรถเปิดให้บริกำรแก่ประชำชนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสาธารณะใน กทม. และปริมณฑล ในสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ซึ่งการก่อสร้างจะสามารถแล้ว
เสร็จได้ตามกาหนด และมีความเป็นไปได้ที่เสร็จก่อนกาหนด ส่วนตัวรถที่จะมาวิ่ง ผมได้ขอให้ทางบริษัทญี่ปุ่นเร่ง
ประกอบให้เสร็จ เพื่อให้สามารถนามาทดลองวิ่งเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน ซึ่งทางญี่ปน่ ก็รับปากว่า
จะทาให้ได้ สายสีน้าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลาโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระจะเปิดให้บริการภายในปี 2562
โดยผมได้ขอให้เร่งดาเนินการจัดหาระบบตัวรถที่จะมาวิ่ง โดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชน รวมทั้งส่วน
ต่อขยายของสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต (2) กำรเร่งรัดกำรจัดหำรถโดยสำร NGV จำนวน 3,183 คัน โดยในปี 2558 จะสามารถรับมอบรถ
โดยสารจานวน 489 คัน ในราวเดือนกรกฎาคม (3) กำรพัฒนำระบบรถไฟ รัฐบาลได้เร่งรัดการลงทุนใน
โครงกำรก่อสร้ำงทำงคูใ่ นช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – แก่งคอย ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางคู่ในระยะเร่งด่วน
1 สายทาง ภายใต้แผนงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง รวมระยะทาง 903
กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2558 และการลงทุนในระยะที่ 2 จานวน 8 เส้นทาง รวมระยะทาง 1,646
กิโลเมตร ได้เริ่มศึกษาและออกแบบรายละเอียดในปี 2558 และระยะที่ 3 จานวน 3 เส้นทาง รวมระยะทาง 688
กิโลเมตร (4) กำรพัฒนำระบบรำงเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมิภำค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา
เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน แหล่งเงินทุน และการบริหารต่าง ๆ กับรัฐบาลของประเทศที่สนใจ ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรร่วมกับรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาล
จีนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
รถไฟไทย โดยเริ่มจากจังหวัดหนองคาย-กรุงเทพ-มาบตาพุด ซึ่งต่อไปก็จะสามารถต่อเชื่อมกับรถไฟระหว่างเมือง
คุนหมิง-เวียงจันทน์ สาหรับกลไกการดาเนินการนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมไทยจีนแล้ว โดยแบ่งช่วง
การดาเนินการออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงแรก เส้นทางกรุงเทพฯ - แก่งคอย (ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร) ซึ่ง
เป็นโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานโครงการแรกของไทยโดยจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล
และช่วงที่สอง คือ เส้นทางแก่งคอย - มาบตาพุด ทั้งนี้ใน 2 ช่วงแรกนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 จะให้สามารถเริ่มก่อสร้างให้ได้ภายในเดือนตุลาคม
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ปี 2558 โดยให้โครงการแล้วเสร็จใน 30 เดือน สาหรับช่วงที่สาม คือ เส้นทางแก่งคอย - นครราชสีมา และช่วงที่สี่
คือ เส้นทางนครราชสีมา - หนองคาย นั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปี 2558 และจะเริม่ ต้นก่อสร้างภายในต้นปี 2559 โดยให้โครงการแล้วเสร็จภายใน 36 เดือน นั่นคือ
คาดว่าจะสามารถเดินรถได้ภายในปี 2561 สาหรับโครงการที่หลายฝ่ายอาจจะมีความกังวลว่า เราจะเสียเปรียบ
จีนนั้น ผมขอเรียนว่า รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการเดินรถจะเป็นของไทย โดยอาจจะร่วมกับ
จีนในระยะแรกเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่สองข้างทางและการพัฒนาสถานี
เชิงพาณิชย์นั้น จะเป็นของฝ่ายไทย
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ปัจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลญีป่ ุ่นอยู่ระหว่างการ
พัฒนาความร่วมมือด้านระบบราง โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกแสดงเจตจานง (Memorandum of
Intention: MOI) เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือทั้งการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเดิม (ขนาดทาง 1 เมตร) และเส้นทาง
ใหม่ขนาดรางมาตรฐาน1.435 เมตร โดยในขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่จะ
ลงนามความร่วมมือด้านระบบรางเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐาน
ซึ่งครอบคลุมถึงการ
พัฒนา โครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในส่วนของรถไฟชานเมืองสายสีแดง และระบบโม
โนเรล ( Monorail) ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการขนส่งสินค้าทางรางด้วย เส้นทางที่ได้มีการ
หารือร่วมกันและทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจ และมีความเป็นได้คือ (1) กาญจนบุร-ี กรุงเทพ-สระแก้ว-แหลม
ฉบัง (2) แม่สอด-มุกดาหาร และ (3) กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทั้งนี้คาดว่า จะได้คาตอบจากญี่ปุ่นในเร็ววันนี้
อย่างไรก็ดี ได้หารือและเชิญชวนภาคเอกชนไทยมาร่วมพัฒนาเส้นทางรถไฟนอกเหนือจากที่ได้ร่วมมือ
กับจีนและญี่ปนุ่ ซึ่งน่าจะมีเส้นทางระยะทางไม่ไกลมากนักและสามารถทาได้เร็ว ทางภาคเอกชนโดยบริษัทยักษ์
ใหญ่ของไทยก็ให้ความสนใจในสองเส้นทางคือ เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา และเส้นทางกรุงเทพฯ -หัวหิน ขณะนี้
ทางกระทรวงคมนาคม
และภาคเอกชนก็ได้มีการตั้งคณะทางานประสานงานเพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อให้
สามารถเริ่มต้นก่อสร้างโดยเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา อาจจะดาเนินการได้เร็ว เนื่องจากสามารถต่อ
ขยายเส้นทางของ Airport Link ออกไปยังพัทยาได้เลย
สาหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟกับจีนและญี่ปุ่น รัฐบาลได้ดาเนินการได้เป็นรูปธรรม และ
ลดความกังวลของประชาชนและนักลงทุนว่าจะเกิดหรือไม่ ที่สาคัญที่ทาให้โครงการเดินได้ ก็เพราะ รัฐบาลไม่มี
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการเจรจา จึงทาให้เกิดความไว้วางใจทั้งจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งต่างจากรัฐบาลที่ผ่าน ๆ
มา ที่ระบบการทางานไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงทาให้ข้าราชการประจาไม่เป็นตัวของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ทุกคนตั้งใจ
ทางานเพื่อประโยชน์ของประเทศ
นอกจากนั้น รัฐบาลได้ดาเนินการในเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนในทุกจังหวัดและทุกพืน้ ทีเ่ พื่อ
เป็นทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานเพิ่มขึ้น โดยริเริ่มโครงการเส้นทางจักรยานของแต่ละหน่วย โดยขอให้ใช้
ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการจัดทาช่องจักรยาน และคาดว่าในปี 2558 จะสามารถมีเส้นทางจักรยานทั้งหมด
100 แห่ง รวมทั้งได้มกี ำรจัดระเบียบระบบขนส่งสำธำรณะ กำรอำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัยด้ำน
กำรเดินทำง โดยการตรวจสภาพรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนใน กทม. จานวน 11,110 คัน (ผ่านการตรวจสภาพ
ร้อยละ 88.95) จดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง จานวน 91,874 คัน และกาหนดจุดจอดรับส่งโดยสารรถตู้
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โดยสารโดย รวมทั้ง (ปรับปรุง)เส้นทางและเงื่อนไขในการเดินทางรถโดยสารประจาหมวด 1 ในเขตกรุงเทพฯ
จานวน 92 เส้นทาง และหมวด 2 จานวน 56 เส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างด้านอื่น ๆ ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้เร่งรัดโครงการอีกหลาย
โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้ในช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้ ขอเรียนแต่
เพียงสั้น ๆ รายละเอียดขอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนาเสนอ
- การก่อสร้างทางหลวงพิเศษ 3 เส้นทาง (หรือมอเตอร์เวย์) เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการ
เดินทางระหว่างเมือง รวมทั้งเป็นทางเลือกสาหรับประชาชนและเอกชนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง ซึ่ง
ปัจจุบันปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ถนนเรายังมีจากัด เส้นทางทั้งสามดังกล่าวได้แก่ (1) บางปะอินนครราชสีมา ซึ่งวางแผนมากว่า 10 ปี แต่ไม่ได้รับความสาคัญในช่วงที่ผ่านมา (2) กาญจนบุร-ี บางใหญ่ เพื่อ
เชื่อมต่อกับเมียนมาในโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย และ (3) พัทยา-มาบตาพุด จะช่วยทาให้การขนส่งและโล
จิสติกของเขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของเรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งทั้งสองโครงการจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือส่งออกของเราให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นการเปิดการเชื่อมท่าเรือน้าลึกกับท่าเรือชายฝั่งจากแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าป่าสัก ซึ่งปกติจะเป็นเรือ
ขนาดเล็ก และไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลมาก่อน และไม่สามารถเข้าจอดในท่าเรือเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
เนื่องจากจะรับเฉพาะเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เท่านั้น
- โครงการพัฒนาท่าเรือมารีน่าและท่าเรือสาราญขนาดใหญ่ ขณะนี้รฐั บาลได้มอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมพิจารณาส่งเสริมท่าเรือมารีน่า เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นท่าเรือเจ้าบ้าน แทนการเป็นท่าเรือแวะพัก
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่าเรือสาราญ ขณะนี้มีท่าเรือเทียบได้ที่ภูเก็ต
และแหลมฉบัง แต่ไม่พอ เพราะในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะมีเรือต่างประเทศร้องขอเข้ามาประเทศไทย
แต่ท่าเรือเราไม่เพียงพอ จึงสูญเสียโอกาสที่ควรจะได้ไป
- การพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานของประเทศ ขณะนี้มีความก้าวหน้าของท่าอากาศยานที่
สาคัญ 5 ท่าอากาศยาน คือ (1) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เร่งรัดการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและลานจอดเครื่องบิน
คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ (2) ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เร่งรัดการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 เพื่อ
รองรับปริมาณผู้โดยสารของสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระยะสั้นระหว่างประเทศในภูมิภาคที่
เพิ่มขึ้นมาก (3) ท่าอากาศยานอู่ตะเภา อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และลานจอดเครื่องบิน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 800,000 คนต่อปี ซึ่งจะช่วยลดความ
แออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้ทั้งที่เป็นเที่ยวบินประจา และเที่ยวบินเช่าเหมาลา
(4) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2553 แต่ไม่ได้รับ
การผลักดัน ด้วยเหตุผลของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมากจนทาให้บริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ (ทอท.) ไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนแม่บทได้ เรื่องนี้ผมได้สั่งการไปให้ดาเนินการตามแผนแม่บทอย่างจริงจัง ผมจะไม่ยอมให้ฝ่าย
การเมืองเข้าไปแสวงหาประโยชน์กินหัวคิวจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ หรือการต่อเติมอาคารที่ผิดวัตถุประสงค์ไป
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จากแผนแม่บทอย่างเด็ดขาด และ (5) ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้ว จะได้เร่งดาเนินการเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
การก่อสร้างขยายเส้นทางที่เป็นคอขวดให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พร้อมรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่
จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนในปีนี้ โดยได้จัดงบประมาณเงินกู้ภายในวงเงินกู้ที่เรายังมีเหลือ รวม
40,000 ล้านบาท ให้กับทางหลวงแผ่นดิน 25,000 ล้านบาท และทางหลวงชนบท 15,000 ล้านบาท ซึ่งก็จะเริม่
ก่อสร้างได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า ฉะนัน้ เราก็จะเห็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้นที่
จ.บึงกาฬ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.ตราด
๒) ด้ำนพลังงำน
รัฐบาลได้ดาเนินการทั้งการแก้ปัญหาความบิดเบือนในด้านราคาซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้ในระยะเวลาสั้น และการปรับกลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความมั่นคงด้านพลังงาน การใช้
พลังงานสะอาด และการแข่งขันที่เหมาะสมในตลาดพลังงาน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
2.1) กำรดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนนโยบำยพลังงำนหมุนเวียน รัฐบาลได้กาหนดอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในประเทศมากขึ้น โดยมีการดาเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง อาทิ (1) ให้ควำมเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับกำรประกำศรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนปี
2558 (ขยะ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ พลังงำนน้ำ พลังงำนลม) เพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการแข่งขันทางด้านราคา
โดยจะคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการใหม่ที่เสนอส่วนลดสูงสุดของอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พร้อมทั้งให้
ความเห็นชอบให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดาเนินการประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Adder โดยให้มีผลถัดจากวันที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติ และให้ออกระเบียบการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT และเร่งประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
ภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) (2) ให้ควำมเห็นชอบปริมำณรับซื้อไฟฟ้ำจำกขยะ
อุตสำหกรรม สำหรับกำรประกำศรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนปี 2558 - 2562 ในปริมำณ 50 เมกะ
วัตต์
โดยให้นับเป็นส่วนเพิ่มจำกเป้ำหมำยตำมกรอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก
(Alternative Energy Development Plan: AEDP) และเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะ
อุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 –
2562 นั้นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาเนินโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็กที่ประตูระบายน้าและอ่างเก็บน้า
ของกรมชลประทาน เพื่อส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
2.2) กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรก๊ำซธรรมชำติให้มีกำรแข่งขันมำกขึ้น รัฐบาลได้พิจารณาให้
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) แยกกิจการระบบส่งก๊าซธรรมชาติออกไปในรูป บริษทั จากัด เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐในการกาหนดทิศทางโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเร่ง
ดาเนินการออกกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจี
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แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) โดยให้คานึงถึงความเป็นธรรมของทุกฝ่าย และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงาน
2.3) กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย รัฐบาลได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และพิจารณาให้เป็นธรรมต่อทุก
ภาคส่วน โดยไม่เป็นภาระต่อภาครัฐมากเกินไป โดยได้มอบหมายให้ดาเนินการในหลายเรื่อง อาทิ (1) มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) รับไปดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงใน
รำยละเอียด ภำยใต้กรอบและแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง (ได้แก่ สะท้อนต้นทุนแท้จริง
อัตราภาษีสรรพสามิตของน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งควรใกล้เคียงกัน การใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน การลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) ค่า
การตลาดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และอัตราเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละ
ประเภทอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน) (2) รัฐบำลได้พิจำรณำปรับอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ำมันฯ
จำกกำรที่รำคำน้ำมันตลำดโลกที่ปรับลดลง ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม (3) กำรปรับโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และมีรำคำเท่ำกันทุกกลุ่มผู้ใช้ (ภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง และ
ภำคอุตสำหกรรม) เพื่อลดกำรลักลอบใช้ก๊ำซ LPG ผิดประเภท ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคาต้นทุนผลิตและจัดหาก๊าซ LPG โดยให้ทบทวนราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาทุก 3 เดือน ส่งผล
ให้ราคาขายปลีกของก๊าซ LPG ณ ปัจจุบนั อยู่ที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) รับผิดชอบโครงการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน (ครัวเรือนรายได้น้อย) ทั้งนี้ ในระยะต่อไป
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG จะปรับตัวตามราคาตลาดโลกและสะท้อนต้นทุนแท้จริง แต่ยังคงอยู่ในการกากับดูแลโดย
กบง. เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ (4) การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยเห็นชอบการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมที่ผ่าน
มา
2.4) กำรจัดหำสำธำรณูปกำรขั้นพื้นฐำนด้ำนไฟฟ้ำให้ทุกครัวเรือน โดยได้ให้ความเห็นชอบ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล วงเงินลงทุน จานวน 1,980
ล้านบาท เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
3) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาได้มีความ
ร่วมมือและให้การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันโครงการดังกล่าวและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การจัดตั้งบริษัททวาย เอส อีแซด ดีเวลล๊อปเม้นท์จากัด เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicle: SPV) เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหานักลงทุนและให้คาแนะนา
ต่อคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การดาเนินโครงการศึกษา Integrated Master Plan for
Dawei SEZ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมียนมาจัดทาข้อเสนอ
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และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาลเมียนมาสาหรับโครงการถนนเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป สาหรับความร่วมมือใน
การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนี้ นับเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินลงทุนทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อเชิญญี่ปุ่นมาร่วมกันพัฒนา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีอาเบะ ก็รับปากและยืนยัน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มวางแผนกับฝ่ายไทยแล้ว โดย
ในช่วงเริ่มต้นรัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของเงินกู้ผ่อนปรนมากที่สุดเพื่อก่อสร้างถนนขนาด
สองช่องจราจรเชื่อมระหว่างท่าเรือน้าลึกทวายและบ้านพุน้าร้อน จ.กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร
ส่วนทางญี่ปุ่นจะเข้ามาร่วมทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-เมียนมา และจัดทาแผนแม่บทร่วมกับฝ่ายไทย และ
พิจารณาความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาท่าเรือน้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมในระยะที่สอง
หากเรา
สามารถดาเนินการได้ตามแผน ก็จะทาให้เราสามารถเชื่อมท่าเรือน้าลึกสองท่าเรือเข้าด้วยกันคือ ท่าเรือน้าลึก
ทวาย และท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง ซึ่งจะทาให้การส่งสินค้าออกของไทยไปยังด้านตะวันตก ไปอินเดีย ตะวันออก
กลาง และยุโรป ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นขยายฐานการผลิตของไทยและญี่ปุ่นไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายได้
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาในโครงการทวายนี้ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
และมากกว่าทีไ่ ด้ดาเนินการมาก่อนหน้านี้สองปี เนื่องจากรัฐบาลได้แก้ไขวิธีการทางาน โดยลดขั้นตอนการทางาน
ระหว่างสองประเทศจาก 3 ระดับ ลงมาเหลือ 2 ระดับ คือระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติงาน และมอบหมายให้
ข้าราชการประจาทางานได้อย่างเต็มที่ และที่สาคัญคือ เราสามารถดึงญี่ปุ่นเข้ามาร่วมได้สาเร็จ เพราะรัฐบาลไทย
มีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลืออย่างจริงจังและจริงใจ ไม่เฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่รวมถึงการพัฒนา
สังคมและชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงทาให้รัฐบาลและนักลงทุน
ญี่ปุ่นมีความมัน่ ใจมากขึ้น
4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตอล รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่
นับวันจะมีมากขึ้นและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต โดยจะช่วยทาให้ต้นทุนในการผลิต
และบริการลดลงและเป็นช่องทางในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด รัฐบาลจึงได้กาหนด
เป็นแนวนโยบายหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการและกาลังดาเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
ให้เชื่อมโยงในทุกมิติ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ รวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกด้านจากทุกหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน พร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังให้ความสาคัญกับการจัดการด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างระบบการทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่น
ในการใช้งานอย่างปลอดภัย และมีกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรองรับ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย 8 ฉบับ
ที่จะทาให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการให้รองรับการดาเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอล เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยี
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ดิจิทัล ขณะนีก้ ฎหมายทั้ง 8 ฉบับ อยู่ในชัน้ การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งประกอบด้วย กำรแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมำยเก่ำจำนวน 4 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นอกจากนั้นก็มีการจัดทาร่ำงกฎหมำยใหม่ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั และ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
นอกจำกนี้รัฐบำลยังเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติซึ่งจะมี
ควำมจำเป็นมำกขึ้นตำมลำดับในระยะยำวต่อไป จึงได้จัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ดำ้ นโทรคมนำคมและสำรสนเทศ
ของเอเปค ปี 2559-2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2558 เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทลั ของกลุ่มประเทศสมาชิกให้สามารถนาไปใช้
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร บุคลากร การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
5) ด้ำนกำรเกษตร นอกจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการระยะสั้นเพื่อการบรรเทา
ผลกระทบที่เป็นปัญหาเร่งด่วนรวมทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการในหลายเรื่องเพื่อการ
ปรับโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรของประเทศ ดังนี้
5.1)กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ขณะนี้ได้มีการศึกษาและจัดทาแผนการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ เช่น ข้าว อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา มี
เป้าหมายการดาเนินงานระยะเวลา 12 ปี (2557 – 2569) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะนาร่องดาเนินการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นที่มีศักยภาพใน 2558 (ระยะสั้น 1 ปี) ก่อน ซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนที่ต้องเกิดจากความสมัครใจ เพือ่ ให้เกิดความมั่นใจในการดาเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย มีตลาด/
โรงงานรับซื้อแน่นอน และเมื่อทาในปีแรกสัมฤทธิ์ผลจนชาวนาเชื่อมั่นแล้ว จึงจะขยายผลในปีถัดไปจนเป็นแผน
ระยะยาว โดยการดาเนินงานในปีแรกจะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน มีพื้นที่
เป้าหมายประมาณ 3.5 แสนไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกาหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนที่จะดาเนินการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป
5.2)กำรจัดทำยุทธศำสตร์สินค้ำเกษตร รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สาคัญ
เพื่อใช้เป็นแนวทาง การดาเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรในระยะต่อไป อาทิ (1)
ยุทธศำสตร์ข้ำวไทย ปี 2558-2562 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบ เพื่อให้ไทยเป็น
ผู้นาการค้าข้าวในตลาดโลก กลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่ง
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ผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งใน
ด้ำนกำรผลิต ซึ่งเน้นบริหารจัดการพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าข้าว และสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา สาหรับในด้ำน
กำรตลำด เน้นพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว ผลักดันการใช้
มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว สร้างค่านิยมในการบริโภค
ข้าว สร้างนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ (2) กำรพัฒนำยำงพำรำทั้งระบบ เพื่อ
บริหารจัดการสต็อกยางพาราของรัฐบาลและบริหารจัดการผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด
และยกระดับราคาและ
พัฒนาคุณภาพยาง โดยการเสริมสภาพคล่องการดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมถึง
สนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง พัฒนาระบบตลาดยางพารา ควบคุมพื้นที่ปลูกยางและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร เป้าหมายสาคัญ คือ การยกระดับราคายางพารา การเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การแปรรูปเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
5.3)กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร ได้เริ่มดาเนินการโครงการสาคัญหลายโครงการ
อาทิ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ โครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตประมง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจาหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ และโครงการศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว นอกจากนี้ มีการปรับโครงสร้างส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning ที่เหมาะสม
ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด
5.5)กำรเพิ่มผลผลิต มีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ พัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชรองรับประชำคมอำเซียน (Seed Hub) โดยผลิตพันธุ์ดีชั้นพันธุ์คัด/หลัก/ขยายของพืชไร่และพืชผัก รวม
500 ตัน เพื่อผลิตใช้ในประเทศและส่งออก และส่งเสริมสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ดี รวมทั้งกระจาย
เมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร รวม 90 แห่ง ใน 37 จังหวัด รวม 14,200 ตัน แก้ไขปัญหำเร่งด่วนเพื่อควบคุมและลด
ควำมสูญเสียของสินค้ำกุ้งทะเลจำกกลุ่มอำกำรตำยด่วน (EMS) โดยดาเนินการในหลายเรื่อง ทั้งการนาเข้าพ่อ
แม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์คุณภาพ 1,500 คู่ และอยู่ระหว่างเลี้ยงลูกกุ้ง 100,000 ตัว ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์คุณภาพ
และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคกุ้งเพื่อยับยั้ง EMS โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรค
กุ้งทะเลแก่เกษตรกร 76,363 ตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง นอกจากนี้ หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรได้ ดาเนินการผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นขยาย/จาหน่าย 35,400 ตัน ผลิตพันธุ์ดีพืชไร่ 12
ชนิด พืชสวน 24 ชนิด ผลิตสัตว์พันธุ์ดี 569,000 และผลิตสัตว์น้าปล่อยลงแหล่งน้าธรรมชาติ 420 ล้านตัว
5.6)กำรเพิ่มรำยได้ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดย
มีการดาเนินการทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ ด้ำนพืช มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP (ผัก ผลไม้ และพืช
ไร่) จานวน 15,973 แปลง ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูประบบ GMP/HACCP จานวน 215 โรง ตรวจรับรอง
มาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ จานวน 1,294 แปลง และ ตรวจรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตรวม 32,118
ราย และในด้ำนปศุสัตว์และประมง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และประมง รวม 91,538 ตัวอย่าง ตรวจ
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ประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (น้าจืด/ชายฝั่ง) รวม 4,691 ฟาร์ม และตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า 105 โรง
5.7)กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ดำ้ นกำรเกษตร โดยกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
882 ศูนย์ ทัว่ ประเทศ มีการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้
กับเกษตรกรทีเ่ ข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ แล้ว 165,885 ราย พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมี
การสารวจ คัดกรองเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer แล้ว 4.85 ล้านราย ( ณ วันที่ 27 มกราคม 2558)
พัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ อาทิ ปศุสัตว์ ประมง การจัดทาบัญชี และการสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ เป็นต้น ไปแล้วกว่า 35,348ราย นอกจากนี้ มีการพัฒนาแปลงต้นแบบด้านข้าว พัฒนาศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้านสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร/จัดทาสื่อ/พัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน/พัฒนาเครือข่าย Q อาสา/ศูนย์บริการข้อมูล เป้าหมายรวม 2,685 แห่ง เกษตรกร
55,157 ราย และดำเนินงำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอบรมความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กรรมการ
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและบัญชีต้นทุนอาชีพ บริการวิเคราะห์ดิน
ฝึกอบรมหมอดินอาสาด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
5.8)กำรจัดกำรทรัพยำกร มีการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ำ โดย
ขยำยพื้นที่ชลประทำน บริหารจัดการน้า 24.8 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1.24 ล้านครัวเรือน สร้างระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก 16,510 โครงการ และแหล่งน้าในไร่นา 290,862 บ่อ พื้นที่รับประโยชน์ 581,724 ไร่และ
แหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน มีการรวบรวมและยืนยันความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายสาหรับการ
ขุดสระน้าและใช้ประโยชน์จากสระน้าแล้ว โดยขณะนี้มีความพร้อมที่จะดาเนินการตามเป้าหมายแล้ว 50,000 บ่อ
ขุดสระแล้ว 5,962 บ่อ ฟื้นฟูปรับปรุงคุณภำพดิน มีการส่งเสริมใช้ปูนมาร์ลในพื้นที่ดนิ เปรี้ยว ปรับปรุงพื้นที่ดิน
กรด และพื้นที่ดินเค็มรวม 69,570 ไร่ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า จานวน 98,555 ไร่ และจัดที่ดินทำกินให้
เกษตรกร โดยจัดที่ดินทากิน/สอบสวนสิทธิให้เกษตรกร 5,987 ราย พืน้ ที่ 67,464 ไร่ จัดที่ดินชุมชน/สอบสวน
สิทธิรวม 476 ชุมชน เกษตรกร 4,001 ราย พื้นที่ 2,368 ไร่ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน จานวน 2,089,365 ไร่
ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์ (กสน.3) ในนิคมสหกรณ์ 158 ราย พื้นที่ 1,512 ไร่ และ
ออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ (กสน.5) ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ 202 ราย พื้นที่ 1,702 ไร่
6) กำรบริหำรจัดกำรน้ำ รัฐบาลตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ความต้องการใช้น้าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ป่าต้นน้าถูกบุกรุกทาลายอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินส่งผล
ให้ความสามารถในการเก็บกักน้าหรือการชะลอน้าตามธรรมชาติลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศนาไปสู่ปัญหาน้าท่วม และขาดแคลนน้าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการระบายน้าเสียทั้งจาก
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้า ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย แม้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กาหนดแนวนโยบาย ตลอดจนจัดทาแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้า
มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาทาให้นโยบายและแผน
แม่บทที่เกี่ยวข้องกับน้าดังกล่าวไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหา ประกอบกับความไม่ชัดเจนของการบูร
ณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้าที่ยงั่ ยืนได้ ดังนั้น เพื่อให้การ
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พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติให้กับประชาชนอย่างแท้จริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคาสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำขึ้นเพื่อกาหนดกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้า
ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (ปี 2558 - 2569)
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้าสะอาด
อุปโภคบริโภค น้าเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลงคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหาร
จัดการน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” และกาหนดยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค จัดหาน้าสะอาด
เพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ และแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ (2) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ลดความสูญเสียน้า และ
เพิ่มมูลค่าน้าชลประทาน จัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการเกษตรตามศักยภาพ จัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม
จัดหาน้าต้นทุนเพื่อการใช้น้าขั้นพื้นฐานและรักษาระบบนิเวศ (3) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย ลดความเสียหาย
จากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง (4) การจัดการ
คุณภาพน้าแหล่งน้าทั่วประเทศมีคุณภาพน้าอยู่ในระดับพอใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ (5) การอนุรกั ษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าเสื่อมโทรม ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นที่ดินถล่ม และ (6) การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้า มี
องค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่กาหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ มีระบบ
ข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
สาหรับกลไกกำรดำเนินงำน คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึน้ 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (3) คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (4)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าเกี่ยวกับการจัดองค์กร
และการออกกฎ
และ(5)
คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ มีเป้ำหมำยดำเนินงำนในปี 2558 วงเงิน 108,229 ล้านบาท โดยดาเนินการแก้ปัญหา
เร่งด่วน ผลสัมฤทธิ์เร็ว ได้แก่ โครงการขนาดเล็ก การแก้ปัญหาขาดแคลนน้า และป้องกันอุทกภัยพื้นที่สาคัญ และ
งานศึกษา สารวจ ออกแบบ สาหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความพร้อม แต่ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าปี 2558
ตามที่คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการน้าเสนอโดยอนุมัติกรอบวงเงิน 55,985 ล้านบาท (ใช้เงินกู้
วงเงิน 39,707 ล้านบาท จานวน 2,594 โครงการ สาหรับงานโยธา/เตรียมความพร้อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่แล้วเสร็จภายในปี 2560 งบกลางวงเงิน 16,278 ล้านบาท จานวน 1,633 โครงการ สาหรับงานขุดลอก งาน
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ฟื้นฟูป่า งานบริหารจัดการ งานโยธาที่แล้วเสร็จหลัง ปี 2560) รวมทั้งอนุมัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 25
หน่วยงาน ใน 8 กระทรวง ดาเนินตามแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี 2558
ตามที่คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการน้าเสนอ โดยให้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณและ
สานักบริหารหนี้สาธารณะต่อไป รวมทั้งได้กำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินกำรในปี 2559
ในกรอบวงเงิน 135,000 ล้านบาท ประกอบด้วย งานศึกษา สารวจ ออกแบบ สาหรับโครงการ
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ การดาเนินงานเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ น้า จากปี 2558 และการปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบเกี่ยวกับการชดเชย และการขอใช้พื้นที่สาหรับในปี 2560 ขึ้นไป นั้นมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการขนาด
กลาง-ใหญ่ ที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูง
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
โดยให้ความสาคัญกับกำรส่งเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน ในภูมิภำค
อำเซียนและขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยคณะกรรมการศูนย์อานวยการเตรียม
ความพร้อมประเทศไทยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพือ่ ติดตามความ
คืบหน้าในการเตรียมการ ซึ่งหน่วยงานของไทยมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ทันตามเวลาที่
กาหนด ในด้านการเชื่อมโยงอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ได้มีการประชุมเจรจำกำรจัดทำควำมตกลงหุ้นส่วนทำง
เศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ครั้งที่ 7 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในสิ้นปี 2558 และเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีศุลกากร กฎระเบียบ และมาตรการทาง
การค้าที่สาคัญในที่เดียวกัน รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำ “คลังข้อมูลทำงกำรค้ำของไทย” ทางเว็บไซต์
“www.thailandntr.com” และจะเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน รวมถึงพัฒนาการอำนวย
ควำมสะดวกแก่ภำคธุรกิจโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ เช่น การรับงบการเงิน นอกจากนั้น กำรพัฒนำกำร
ค้ำชำยแดนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สาคัญในการใช้โอกาสความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในปี 2558 มี
เป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อกระตุ้นการขยายมูลค่าการค้าแล้วในจังหวัดตาก
มุกดาหาร และสระแก้ว มีการสถาปนา “บ้านพี่เมืองน้อง”กับเมืองหน้าด่านชายแดนที่จัดงาน และมีแผนจะจัด
งานที่จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลาในระยะต่อไป
สาหรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความคืบหน้าสาคัญ ๆ ในหลายด้านคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกำรกำหนดขอบเขต
พื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยในระยะแรกเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่
ชายแดนเป้าหมายรวม 36 ตาบล ใน 10 อาเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) ใน 5 จังหวัด
ได้แก่ ตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร และสงขลา และในระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย
นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี พร้อมทั้งกาหนดแปลงที่ดินของรัฐที่จะดาเนินการเพื่อนามาจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 6 จังหวัด
(5 จังหวัดระยะแรก และหนองคาย)
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นอกจากนั้น กนพ.ได้เห็นชอบสิทธิประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ให้ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในระดับที่ใกล้เคียงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป รวมทั้งอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้
ฝีมือในลักษณะไป-กลับ พร้อมทั้งกำหนดกิจกำรเป้ำหมำยในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ระดับสูง จานวน 13 กลุ่มกิจการ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 จังหวัด โดยใช้พื้นที่ศูนย์ดารงธรรม และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน
แรงงาน (OSS) ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และด่ำนศุลกำกรในกำรสนับสนุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ นั้น รัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557 - 2565 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จานวน 6 พื้นที่ (7
ด่าน) ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์)
และจังหวัดหนองคาย โดยในระยะเร่งด่วน ปี 2558 มีจานวน 52 โครงการ วงเงิน 2,642.880 ล้านบาท โดยรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ในหมวดงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น รวมทั้งรัฐบาลได้เห็นชอบให้กรมทางหลวงดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้าม
แม่น้าเมยแห่งที่ 2 วงเงินรวม 3,900 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการในกำร
บริหำรจัดกำรผลผลิตทำงกำรเกษตรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ แล้วใน 2 พื้นที่ คือ จังหวัดตาก โดยให้
เครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่นาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมา และ พื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีการทา
ข้อตกลงร่วมกันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์โคนมของไทยกับมันเส้นสะอาดจากกัมพูชา
ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้เร่งรัดให้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 เขตภายในปี 2558 นี้
ซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดเขตเศรษฐกิจที่มีความพร้อมมากที่สุด 2 พื้นที่คือ แม่สอด และสระแก้ว
ใน 3 เรื่อง
ด้วยกันคือ (1) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยทางเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้า
เมยแห่งที่ 2 ถนน 4 ช่องจราจร และด่านศุลกากร ซึ่งได้ตกลงกับรัฐบาลเมียนมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ จ.สระแก้ว
จะสามารถกาหนดจุดก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ได้ในเร็ว ๆ นี้ (2) หำลูกค้ำ โดยได้มอบหมายได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการตลาด โดยให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะช่วยหาลูกค้ามาลงทุน ซึ่งได้มีการหารือกับ
บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนด้วย ซึ่งทุกบริษัทก็รับปากและแบ่งกันไปบริษัทละเขต และ (3) จัดหาที่ดิน ขณะนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สารวจที่ดินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาออกกฎหมายพิเศษเพื่อ
โอนที่ดินเหล่านี้มาเป็นของรัฐ และให้เอกชนเช่าระยะยาว 50 บวก 49 ปี หรือมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศ เป็นผู้พัฒนาโครงการต่อไป
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม
มีการดาเนินการที่สาคัญเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของ
รายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดย
(1) การใช้มาตรการทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากเดิมที่ 200 % เป็น 300 % การเร่งรัดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสาหรับเงิน
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บริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯ ได้เป็น 2 เท่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการ
จัดทาบัญชีนวัตกรรม และผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ (2) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้านวิจัยและ
พัฒนา โดยการปลดเงื่อนไขให้นักวิจัยและนักเรียนทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้สามารถไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงการเร่งพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านระบบขนส่งทางราง โดยนาร่อง
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ รวมถึง การส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้
เยาวชนหันมาสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น (3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยจัดทาแผนปฏิรูป วทน. ของประเทศและจัดระบบทางานใหม่ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจาจังหวัดในทุก
จังหวัด อีกทั้งยังดาเนินการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ด้วย วทน. 5 ภูมภิ าค ตลอดจนนาแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
เพื่อให้หน่วยภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เอสเอ็มอี เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงศักยภาพของ
คนไทยในการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงพาณิชย์และสังคมควบคูก่ ันไป
ทั้งนี้ ในกำรผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ นัน้ ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 มีสถานประกอบการ/ชุมชนนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 29 ราย และมี
ผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนาเข้าที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์
จานวน 6 เรือ่ ง และมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ เช่น กำรแปรรูปยำงธรรมชำติเพื่อนำไป
สร้ำงพื้นลู่ - ลำนกรีฑำ และลำนอเนกประสงค์ โดยจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา
สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติ และจัดอบรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเทคโนโลยี
การสร้างพื้นลู่ - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จานวน 91 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมยาง
เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยาง จานวน 48 ราย กำรใช้เตำอบยำงแผ่นรมควันประหยัดพลังงำน โดยมีเอกชนได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 24 ราย ซึ่งการใช้เตาอบยางในสหกรณ์จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (ที่ใช้ไม้
ยางพารา) ถึงร้อยละ 40 และมีคุณภาพยางแผ่นดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ถึง 12,000 บาท/วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ขยายผลการใช้งานให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จานวน 5 สหกรณ์ กำรผลิตยำงธรรมชำติที่มีกลิน่
หอมยำวนำน โดยขยายผลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกกั เก็บกลิ่นหอมสาหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่การผลิต
จริงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา ยางรองพื้นรองเท้า และผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง รวมทั้งเจรจา
เพือ่ การอนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษทั 4 ราย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และกำรเปิดตัวแอปพลิเคชั่น
“FoodiEat” เป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหาร
และการออกกาลังกายที่ถูกต้อง รวมถึงให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค
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นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในกำรหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้
โดย
ตั้งเป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชน 21,850 หมู่บา้ น พื้นที่ 10 ล้านไร่ ปัจจุบันจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว 9,186 หมู่บ้าน พื้นที่
3.8 ล้านไร่ ขณะเดียวกันได้แก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดนิ ของรัฐและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดนิ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด เพื่อจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 ขณะนี้ได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายปี 2558 – 2559 และปี 2560 – 2564 แล้ว
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดและเข้มงวดกับการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย เพื่อคืน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบั ประชาชน ด้านกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย ได้กาหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 จังหวัด และระยะยาว 47
จังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และจัดทาแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี สาหรับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นอกจากนั้น รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
โดยเฉพาะปัญหำหมอกควันภำคเหนือ โดยจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
เพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ “ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(http://air4thai.pcd.go.th)” และรายงานการพยากรณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทางเฟสบุ๊
คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ และเฟสบุ๊คแฟนเพจรู้ทัน (หมอก) ควัน
สาหรับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มำบตำพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศนั้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ได้อนุมัติ
โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลและบริการสาธารณสุขในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านอากาศ น้า และขยะในพื้นที่ดังกล่าว
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
มีการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น กำรออกพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และจะมีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสาร
๓๐
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หลักฐานและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ นับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ
ของการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกหน่วยงานนาร่อง 21 หน่วยงาน ที่
จะต้องจัดคู่มือสาหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยภายในเดือนมีนาคมนี้
กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ (Government Service Point) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการ
จากรัฐ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยรวมงานบริการของรัฐมาให้บริการณ จุดเดียว
และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการนางานบริการภาครัฐมาเปิดให้บริการใน
ศูนย์บริการร่วมดังกล่าว ในเบื้องต้นได้คัดเลือกงานบริการที่จะนาไปให้บริการ โดยพิจารณาจากงานบริการที่มี
ความจาเป็นต่อประชาชน
มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจานวนมาก
และมีความถี่ของการไปใช้บริการสูง
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในการให้ใช้พื้นทีใ่ นศูนย์การค้าของ
เครือเซ็นทรัล เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้มีพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สานักงานประกันสังคม
กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสานักงาน ก.พ.ร. และกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 923 เรื่อง และไต่สวนข้อเท็จจริง รวม 718 เรื่อง
นโยบำยที่ 11 กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เพื่อเพิ่มเติมความผิดมูลฐานในการฟอกเงิน ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ
บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้า พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนและบูรณา
การ สาหรับกำรแก้ไขและจัดทำกฎหมำยเพื่อ เอื้อประโยชน์ทั้งต่อภำคประชำชนและภำคธุรกิจนัน้ มีกฎหมาย
หลายฉบับที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่สาคัญ อาทิ
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จัดทาขึ้นเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถาม
หนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้นอกระบบ ซึ่งได้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดาเนินการ
ออกประกาศ และร่ำงกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. 2554 สาหรับเป็น
ช่องทางในการพัฒนาระบบการออมเพื่อดารงชีพในยามชราภาพสาหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายสาหรับภาคธุรกิจ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางกฎหมายให้มี
ความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่อง การปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับจากการทา
ธุรกรรมบางประเภทในตลาดการเงินของกิจการรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันระหว่างกิจการรับประกันชีวิตและสถาบันการเงินอื่นที่มีการทาธุรกรรมประเภทเดียวกันใน
ตลาดเงิน และช่วยลดต้นทุนของธุรกิจประกันภัย
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ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ด้านความมั่นคง
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้ มี การดาเนิน การรวบรวมส่ งพยานหลัก ฐานให้ฝ่ า ยกฎหมายและท าการประสานงานผู้ใ ห้ บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตในประเทศเพื่ อพิจารณาระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันไม่เหมาะสมก่อน เพื่อบรรเทา
ความรุนแรงในเบื้องต้น และนารายการและหลักฐานที่ได้รับนั้น ดาเนินการขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ขอให้ ศ าลพิ จ ารณามี ค าสั่ ง ระงั บ การแพร่ ห ลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้การรับข้อมูลข่าวสารด้านเว็บไซต์ ด้านความมั่นคงนี้ได้รับการ
ประสานงานจากทุกภาคส่วน อันได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานัก
ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และคณะกรรมการอ านวยการก าหนดนโยบ ายการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตลอดจนความร่วมมือที่ดีจากประชาชนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีของเว็บไซต์หรืออิ นเทอร์เน็ตได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการเข้ารหัส
ข้อมูล ซึ่ งเครื่องมื อหรืออุปกรณ์ที่ มี อยู่ใ นการตรวจสอบหรือการระงับการแพร่หลายของเว็บไซต์ไม่สามารถ
ดาเนินการได้รวดเร็วทันที นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องดาเนินการตามมาตรา
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20 ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อนส่งคาสั่งศาลอาญา อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ให้บริการในต่างประเทศ ที่มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับ แห่ง พรบ. คอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ใน
ต่างประเทศ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
โดยการรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสาหรับเด็ก และการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2558 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างความปลอดภัยและลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด การแก้ไขปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผู้ขับขี่ยานพาหนะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เมาแล้วขับ
และไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ ประชาชนใช้รถยนต์เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลาเนาเป็นจานวนมากในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ประกอบกับมีเส้นทาง ทั้งถนนสายหลักและสายรองอยู่หลายเส้นทาง รวมกันเป็นระยะทางยาว แต่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และงบประมาณมีจากัด ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
จึงไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เสี่ยงล่อแหลม
ระยะเร่งด่วน พื้นทีท่ ี่มีความเสี่ยงสูง 283 จุด เสร็จเรียบร้อย
ระยะต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง 165 จุด อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระยะขยายผล พื้นที่ที่มีความเสี่ยง 115 จุด สารวจประมาณการ
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3. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ได้มีการเตรียมพร้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้อง
กันในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ซึ่งได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบตามที่ตั้ง
ของหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการปฏิบัติในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) การ
ช่วยเหลือเชิงป้องกัน ได้แก่ การดาเนินการขุดลอกคลองตามโครงการขุดลอกแหล่งน้า จานวน 260 โครงการ โครงการพลิก
ฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ปลูกต้นไม้ 34,613 ไร่ สร้างฝาย ขยายคูคลอง และการประยุกต์ใช้ขีดความสามารถของกาลัง
ทางอากาศ สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ 2) การช่วยเหลือเฉพาะหน้า ได้แก่ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัย
แล้ง” เพื่อแจกจ่ายน้าสาหรับการอุปโภคและบริโภค ประมาณ 44.72 ล้านลิตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง
กว่า 20 จังหวัด การใช้เรือระบายพลขนาดใหญ่ลาเลียงน้าจืดไปแจกจ่ายในพื้นที่เกาะต่างๆ และการสนับสนุนด้านอื่นๆ
การใช้วิทยุในเครือข่ายของกระทรวงกลาโหมและวิทยุสาธารณะในเครือข่ายความมั่นคง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนต่อภัยแล้งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคพลเรือนเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยนาเทคโนโลยี Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ LINE มาจัดตั้ง
กลุ่ม “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม พลเรือน - ทหาร” เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะทาให้ส่วนกลางสามารถรับทราบข้อมูลและให้การสนับสนุนหน่วยใน
พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์

ได้มีการดาเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งมาตรการระยะสั้น และ
มาตรการระยะยาว ดังนี้
1) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ได้จัดทาแผนการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 26 จังหวัด และพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 24 จังหวัด โดยจะดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้า และ
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พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณน้าต้นทุนรองรับปัญหาได้เพิ่มขึ้น 414.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ 796,652
ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้าถาวร 6,161 แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพื้นที่)
ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง (2 เดือน) ได้ 119,237 คน
2)การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้าและกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กาหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่
คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อ น้าบาดาล 86 ชุด ชุด
เป่าล้างทาความสะอาดบ่อน้าบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้าเคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุกน้า 93 คัน จุดจ่าย
น้าถาวร 87 แห่ง และระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 2,631 ระบบ
- สูบน้าเติมในแหล่งน้า 44 แห่ง ได้น้าปริมาณ 14,307,713 ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้รถ
แจกจ่ายน้า ได้น้าปริมาณ 1,582,307 ลิตร
- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าบาดาล (พื้นที่ 31 จังหวัด) โดยมีผลการดาเนินงานรวม 1,160 แห่ง
(เป้าหมาย 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้าโรงเรียน 174 แห่ง (เป้าหมาย 323 แห่ง) น้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค 277 แห่ง
(เป้าหมาย 305 แห่ง) และน้าเพื่อการเกษตร 600 แห่ง (เป้าหมาย 693 แห่ง)
3) การจัดทาโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจรู้ภัยแล้ง ” ณ จังหวัดขอนแก่น โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน แบ่งเป็น ชุด
เจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด และชุดผลิตน้าดื่มเคลื่อนที่ 18 ชุด
- ปฏิบัติการเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ง 726 แห่ง แบ่งเป็นน้าบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภค 227 แห่ง น้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 174 แห่ง น้าบาดาลเพื่อการเกษตร 325 แห่ง นอกจากนั้น ได้
ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อยคาราวานรถเจาะน้าบาดาล ชุดเป่าล้าง พร้อมรถผลิตน้า
สะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จานวน 6 สาย (จังหวัดขอนแก่น
ลาปาง สุพรรณบุรี กาแพงเพชร อุดรธานี และจังหวัดราชบุร)ี
- ช่วยเหลือด้านน้ากินน้าใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้า รวมปริมาตร 347,500 ลิตร เป่าล้างและ
ซ่อมแซมบ่อบาดาล จานวน 43 บ่อ
4) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าน้อยในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2557/58 โดยได้มีการประเมินสถานการณ์และจัดทามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการดังกล่าว วงเงิน 2,377.79 ล้านบาท
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
- งดส่งน้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลอง
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- ช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีมาตรการหลักคือ การจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง จานวน
4.89 ล้านคน มาตรการเสริมคือ การอบรม ฝึกอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น มาตรการสนับสนุนอื่น
ๆ คือ การแจ้งเตือนภัย การกาหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวง การสนับสนุนเครื่องสูบน้า รถบรรทุกน้า การขุดลอกคู
คลองระบายน้า การสารองเมล็ดพันธุ์พืช และการสนับสนุนเสบียงสัตว์ เป็นต้น
- ให้จังหวัดกาแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รณรงค์ให้งดเลี้ยงปลาในกระชังในเขตลุ่ มน้าปิง
และน่าน
- เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทันต่อฤดูเพาะปลูกพืชฤดู
แล้ง ปี 2557/58 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีการจ้างแรงงานแล้ว 37,569 ราย (เป้าหมาย 44,388
ราย) ฝึกอาชีพด้านพืช 18,444 ราย (เป้าหมาย 17,804 ราย) ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 11,793 ราย (เป้าหมาย
13,389 ราย) ส่ งเสริม อาชีพ ประมง 2,950 ราย (เป้าหมาย 3,574 ราย) สนับสนุนเมล็ดพั นธุ์ พื ชตระกูลถั่ ว
121,192 ไร่ (เป้าหมาย 150,000 ไร่) ฝึกอาชีพเกษตรร่วมกับ กศน. 1,273 ราย (เป้าหมาย 1,385 ราย)
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยแจกเมล็ดพันธุ์แล้ว 3,000 ไร่ (เป้าหมาย 150,000 ไร่)
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้า จานวน 71 เครื่อง และได้ส่งรถบรรทุกน้าเพื่อช่วยเหลือ
ตามพื้นที่ จานวน 69 คัน ผลการช่วยเหลือปริมาณน้าสะสม 25,895,130 ลิตร รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จานวน 7 หน่วย ขึ้นปฏิบัติงานจานวน 140 เที่ยวบิน (200
: 70 ชั่วโมงบิน)
5) การแก้ไขปัญหาน้าเค็ม
5.1) มาตรการหลัก
- การบริหารจัดการน้าตามแผนการจัดสรรน้าที่กาหนดเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์
- ควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้าตามคลองต่างๆ
5.2) มาตรการเสริม
- สูบน้าช่วยเหลือน้าเน่าเสียในพื้นที่ป้องกันน้าเค็มตามบริเวณทานบชั่วคราวที่ได้ไป
ก่อสร้างไว้แล้ว โดยทาการสูบน้าเน่าเสียในพื้นที่ออกเมื่อจาเป็น
- การนารถบรรทุกน้าเพื่อขนส่งน้าช่วยเหลือเกษตรกร โดยกาหนดให้มีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องหมุนเวียนในพื้นที่
- การตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมเป็นรายชั่วโมง ทุกวันจนกว่าจะ
สิ้นสุดฤดูแล้ง
6) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ตาบลละ
1 ล้านบาท)
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รัฐบาลได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
จานวน 3,051 ตาบล ในพื้นที่ 58 จังหวัด จึงได้ดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของชุ ม ชนเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากภั ย แล้ ง ในระยะยาว มี โ ครงการฯ ที่ ผ่ า น
คณะกรรมการชุมชน (ศบกต.) 2,811 ตาบล คิดเป็น 92.13% จากเป้าหมาย 3,051 ตาบล ผ่านการพิจารณา
โครงการฯ ระดับกระทรวงฯ จานวน 707 โครงการ จาก 385 ตาบล ใน 43 จังหวัด วงเงิน 334 ล้านบาท ซึ่ง
โครงการที่เสนอ ประกอบด้วย
- โครงการเพื่อจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรของชุมชน 60%
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 26 %
- โครงการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง 10%
- โครงการลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 4 %
ทั้งนี้ สานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณแล้ว จานวน 101.97 ล้านบาท

ภาพการดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ

4. การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
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1) เหล่าทัพได้จัดกาลังชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่าเข้าไปร่วมดับไฟป่าและพ่นละอองน้า สร้างความ
ชุ่มชื้นในพื้นที่วิกฤต รวมทั้งได้ใช้อากาศยานลาเลียงสนับสนุนการโปรยน้าในอากาศเมื่อมีการแจ้งเหตุไฟป่า เพื่อลด
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสลายควันไม่ให้แพร่กระจายไปใน
พื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้
2) สนับสนุนการบินสังเกตการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ และการทาข่าวของสื่อมวลชน
3) ติดตามและควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควันของทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้จัดแพทย์ใน
หน่วยทหารร่วมกับแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมาย ให้การบาบัดรักษาสุขภาพประชาชนโดยเร่งด่วน
4) กองทัพสิงคโปร์ได้ส่งอากาศยานลาเลียงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่พร้อมเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมคลี่คลายปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศสมาชิก
อาเซียน และคาดว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจะสามารถคลี่คลายโดยเร็ว
5) เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นปัญหาซ้าซากของภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จาเป็นต้องตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและร่วมกัน
รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันอย่างกว้างขวาง ในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อมิให้
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็นปัญหาซ้าซากของพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นอีก

5. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยได้กาหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนในลาดับแรก และได้ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า 5P โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของมนุษย์ ผลการดาเนินงานสาคัญ (รอบ 6 เดือน) สรุปได้ดังนี้

5.1 ด้านนโยบายและการนาไปสู่การปฏิบัติ
1) ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ War
Room โดยจัดประชุมเป็นประจาทุกวัน เพื่อจะได้บัญชาการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสังคมด้วยความรวดเร็ว รอบด้าน และทันท่วงที ที่ กาหนดให้เป็นประเด็นที่ใช้ในการติดตามการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกวัน โดยได้ประสานการทางานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
ใกล้ชิด ทั้งในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขยายผลการดาเนินคดีให้ถึงผู้มี
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อิทธิพล/ตัวการใหญ่ และคุ้ม ครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของมนุษย์
2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยประชุมอย่างต่อเนื่องไปแล้ว

3 ครั้ง และได้พิจารณา

ความคืบหน้าในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ การช่ ว ยเหลื อ ลู ก เรื อ ประมงที่ เ กาะอั ม บน ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย การบู ร ณา
การงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการกาหนดแนวทางการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มเสี่ยงได้กาหนดให้คัดแยกทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยทีม
สหวิชาชีพ เป็นต้น
มาตรการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ 1) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการขอทาน
โดยดาเนินการทั่วประเทศ ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกันและเน้นย้าให้คัด
แยกผู้เสียหายทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ DNA ในกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ทราบ
ว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ 2) นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน 4
ข้อ และมาตรการระยะสั้น กลาง ยาว 15 ข้อ
3) นายกรั ฐมนตรี ได้ใ ห้ค วามส าคัญ และได้ จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ
ปัญหาที่มีความเชื่ อมโยง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทาประมงผิดกฎหมาย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 5 คณะ ทั้งนี้ กาหนดให้คณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการในการแก้ไขปัญ หา แผนงาน กรอบระยะเวลาดาเนินงาน พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบ และให้
ดาเนินการควบคู่คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
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4) ร่างพระราชบั ญญั ติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กาหนดให้ผู้ที่
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ ให้ทราบว่ามีการกระทาความผิดค้ามนุษย์ ได้รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กาหนดมาตรการเพิ่มอานาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือ
โรงงานชั่วคราว พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสาหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการ
ชั่วคราว หากพบว่ากระทาความผิดค้ามนุษย์ หรือดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาผิดเกิดขึ้น
อีกปรับปรุงบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกาหนดให้ค่าปรับตามกฎหมายนาไปเป็นของ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการ วาระ 1 แล้ว
5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
ประจาปี 2557 ได้จัดส่งให้สหรัฐอเมริกาแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อส่งให้สหรัฐฯ โดยกาหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากการคาดโทษว่าไม่มีมาตรฐานในการ
แก้ปัญหาค้ามนุษย์
• ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2557 สาระสาคัญ กาหนดให้นายจ้างลูกจ้างเข้าทางานในงานเกษตรกรรมต้ องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้น
ไป , นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังจากทางานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง ,ห้ามเรียก
หลักประกันการทางานจากลูกจ้างเด็ก เป็นต้น
• ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 สาระสาคัญ บังคับใช้กับเรือประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป รวมทั้งเรือประมง
ทะเลที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป , กาหนดอายุขั้นต่าที่นายจ้างจะจ้างทางานประมงทะเลได้ต้องไม่ต่า
กว่า 18 ปี , ให้จัดทาสัญญาจ้างเป็นหนังสือ เป็นต้น
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• และจัดทาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ต่อไป

5.2 ด้านการดาเนินคดี
1) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง เรื่องการจับกุมชาว
โรฮีนจาและบังคลาเทศลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ที่อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และได้มอบนโยบายแนวทาง
ปฏิบัติในการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยขอให้จังหวัดระนองจัดตั้งศูนย์อานวยการร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้หลบหนี
เข้าเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และขอให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ถือปฏิบัติใน
การจับกุมชาวต่างด้าว โดยให้ดาเนินการคัดแยกผู้เสียหายทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้ หากพบเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง สาวให้ถึงต้นตอของขบวนการค้า
มนุษย์ และให้การคุ้มครองผู้เสียหายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม หากพบว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ขอให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จังหวัดระนองได้คัดแยกผู้
หลบหนีเข้าเมือง จานวน 252 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในส่วนของการ
จับกุมผู้นาพา 7 คน ฝากขังอยู่ที่เรือนจาจังหวัดระนอง
2) ติดตามการดาเนินคดีค้ามนุษย์ และการหลบหนีเข้าเมืองที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้า
มนุษย์ที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและสังคม โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปัตตานี และพังงา
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามคดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1) คดีลูกเรือประมงจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานีได้ให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงคน
ไทย จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 รวม 5 คน จากการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พบว่า เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 2 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3 คน และจับกุมหัวหน้าคนงานได้ 1 คน
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2.2) คดีผู้หลบหนีเข้าเมืองจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาได้จับกุมและช่วยเหลือ ผู้หลบหนีเข้า
เมือง จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 มีผู้หลบหนีเข้าเมือง จานวน 53 คน คัดแยกแล้วพบว่า
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งหมด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีผู้หลบหนีเข้าเมือง จานวน 81 คน
คัดแยกแล้วพบว่าเป็นเป็นผู้เสียหายฯ ทั้งหมด และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีผู้หลบหนีเข้าเมือง
86 คน คัดแยกแล้วไม่พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3)สรุปการช่วยเหลือลูกเรือประมงที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างเดือนกันยายน
2557 – กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับตัวและให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกเรือส่งกลับจากเกาะอัมบน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
4) ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง โดย
กองทัพบก มีผลการจับกุม 2,570 ครั้ง มีผู้กระทาความผิด จานวน 16,852 คน แยกเป็น ชาวกัมพูชา 14,519 คน
และ ชาวเมียนมา 2,333 คน

5.3 ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
1) ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จานวน 9 แห่ง รวม
303 คน จาแนกเป็น คนไทย 67 คน คนต่างด้าว 236 คน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา 75 คน บังกลาเทศ 65
คน ลาว 52 คน กัมพูชา 13 คน โรฮีนจา 23 คน อินเดีย 7 คน และอุซเบกิสถาน 1 คน โดยช่วงอายุของผู้เสียหาย
ที่เข้ารับการคุ้มครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด คือ 165 คน อายุ 15 ปี ขึ้นไปถึง 18 ปี 88 คน และ
อายุต่ากว่า 15 ปี 50 คน สาหรับรูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการบัง คับใช้แรงงาน 188
คน รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จานวน 108 คน และรูปแบบการบังคับให้ขอทาน 7 คน
2) จั ด ให้ ผู้ เ สี ย หายออกไปท างานนอกสถานคุ้ ม ครอง จ านวน 57 คน โดยประเภทงานที่
ผู้เสียหายทาได้แก่งานก่อสร้าง จัดสวน ทางานบ้าน เป็นต้น ซึ่งรายได้รวมที่ผู้เสียหายได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
139,800 บาท
3) ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จานวน 463คน เป็นเงิน 3,748,031.57 บาท

5.4 ด้านการป้องกัน
1) ให้จังหวัดสมุทรสาครจัดทาโครงการนาร่องจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปัญ หาการค้ามนุษย์ พร้อม Roadmap และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกรอบวงเงิน
งบประมาณ โดยอาจขยายโครงการไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลที่เหลือ 21 จังหวัด รวมทั้งให้พิจารณาแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์
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2) การให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จานวน 4,110 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.16 จากเป้าหมายทั้งปี 5,858 คน) รวมถึงมีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการ
ศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จานวน 34,466 คน
3) โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย
สัมมนาชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 288 ราย
อบรมให้ความรู้การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสาหรับเรือประมง 105 ราย อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 134 ราย ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นาเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมง และแก้ไขปัญหา
แรงงานในภาคประมงไทย 1 ครั้ง ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
4) ระดมกวาดล้างอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การค้าประเวณีเด็ก การบังคับค้าประเวณีกวดขัน
การค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว โดยเน้นย้าการค้ามนุษย์ ห้ามมีการค้าประเวณี โดยเฉพาะ
โสเภณีเด็กในพื้นที่เด็ดขาดห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิด กม. ให้กวดขันจับกุมอย่างจริงจัง ตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดห้ามมีขอทาน ให้จับกุมและทาประวัติให้กวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวโรฮิงยาห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐไป
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในโรงงาน และประมงให้ถูกต้องเร่งรัดคดีเกี่ยวกับความผิด
การค้ามนุษย์ ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดอย่างจริงจังเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์
ยึดทรัพย์ผู้กระทาผิด
5) การยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็กโดยจัดทา MoUร่วมกับผู้ประกอบ
กิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนามาตรฐานแรงงานไทย และแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
6) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการสายด่วนพร้อมล่ามแปลภาษา
มีผู้มาใช้บริการ จานวน 32,616 ราย พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และนาร่อง
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา
7) มาตรการป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์ เน้นตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงาน
เด็ก และแรงงานบัง คับในกิจการกลุ่ม เสี่ยง จานวน 889 แห่ง มีลูก จ้างเกี่ยวข้อ ง จานวน 33,933 คน และ
จัด ชุด ตรวจปฏิบัติการ (Task Force) โดยเข้าตรวจแรงงานต่างด้า วในสถานประกอบกิจการทั่ว ประเทศ
จานวน 3,333 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 85,978 คน ดาเนินคดีนายจ้าง จานวน 546 ราย ดาเนิน คดี
แรงงานต่างด้าว จานวน 4,053 คน
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5.5 ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
1) เชิญผู้แทนองค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ พบปะหารือหลายครั้ง เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการทางานร่วมกับภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรง
เป้าหมายยิ่งขึ้น
2) ประชุม Regional COMMIT Taskforce และ Project Management Board ระหว่าง
วันที่ 13–15 มกราคม 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยประเทศสมาชิกจานวน 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียน
มา และเวียดนาม ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558–2561) และ
ปฏิญญาร่วมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 10 และ
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2558 ณ ประเทศกัมพูชา
3) การชี้แจงการดาเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน
ต่างด้าว และประมงผิดกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินการของส่วนราชการและการปฏิรูปการทางานของไทยในการต่อต้านการค้า มนุษย์ รวมทั้ง
พัฒนาการของการดาเนินการดังกล่าว เช่น การจัดคณะผู้แทนไทยเดินทางไปชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้มีบทบาทนา (key
players) ของสหรัฐฯ NGOs และชี้แจงกับกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ซื้อสินค้าประมงไทยในสหรัฐฯ
และยุโรป

6. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
• จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช. โดยกาหนดให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน (ทาบัตรสีชมพู) และผ่อนผันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2558 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง มีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน รวม
ทั้งสิ้น 1,626,235 คน (แรงงานต่างด้าว จานวน 1,533,675 คน และผู้ติดตาม 92,560 คน) จาแนกได้ (1) เมียน
มา จานวน 623,648 คน และ ผู้ติดตาม จานวน 40,801 คน (2) กัมพูชา จานวน 696,338 คน และผู้ติดตาม
จ านวน 42,609 คน (3) ลาว จ านวน 213,689 คน และผู้ ติ ด ตาม จ านวน 9,150 คน แต่ เ นื่ อ งจากการ
กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนด จึงได้วางแนวทางการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่เพื่อรอการเข้าสู่การตรวจพิสูจน์สัญชาติ และหากไม่มารายงาน
ตัวจะต้องถูกดาเนินการผลักดันออกไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
• ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจ การที่มีก ารจ้า งงานคนต่า งด้าว จานวน
18,229 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จานวน 123,540 คน พบคนต่างด้าวกระทาผิดกฎหมาย จานวน 72,463 คน
จากสถานประกอบกิจการ จานวน 7,268 แห่ง
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• ปรับระยะเวลาการกลับเข้าทางานใหม่ ของแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติหลังทางานครบกาหนด 4 ปีแล้ว
จากเดิมกาหนดไว้ 3 ปี ให้ลดลงเหลือ 30 วัน เพื่อความต่อเนื่องของการทางานและสอดคล้องกับระยะเวลาการ
เตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อกลับเข้ามาทางาน
• เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมงทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เฉพาะ
ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2558
• จัดหาแรงงานต่างด้าวทดแทนการขาดแคลนแรงงานอย่างสมดุล
1) วางแผนควบคุมปริมาณความต้องใช้แรงงานต่า งด้าว เพื่อกาหนดให้มีจานวนที่พอเหมาะกับฝ่าย
ความมั่ น คงในการก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลได้ มี จ านวนพอเพี ย งกั บ ภาคเศรษฐกิ จ พอดี กั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
สอดคล้องกับวิถีคนไทย สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข
2) เปิดจดทะเบียนเฉพาะแรงงานเวียดนาม โดยผ่อนผันให้อยู่และอนุญาตให้ทางานได้เป็ นเวลา 1 ปี
เฉพาะในงานบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง
3) ร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การจัดทาร่าง MOU เพื่อนาเข้าแรงงานและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานประมงทะเล อย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา ลาว กัมพูชา
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7. การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
• จัดระเบียบเรือประมง

โดยการจดทะเบียนเรือประมงและจัดทาฐานข้อมูลเรือประมง ปัจจุบันมี

เรือประมงทะเลที่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า 50,000 ลา
• จัดระเบียบแรงงานภาคประมง โดยการดาเนิน งานศูน ย์ป ระสานแรงงานประมงจัง หวัด ใน 7
จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดทะเล เพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปราม
จับ กุม และดาเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
ดาเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงในพื้นที่ 22 จังหวัด จานวน
58,508 คน ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล และสถานประกอบกิจการ จานวน 602 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง
จานวน 6,841 คน
• ส่งเสริมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ดีในกิจการประมง มีเรือต้นแบบที่ดี ที่สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้อง
ตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรับผิดชอบไม่ทาประมงที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IUU มีการ
ติดตั้งระบบติดตาม Vessel Monitoring System (VMS) เป็นการยกระดับการทาประมงทะเลไทยสู่มาตรฐานสากล
และนาไปสู่การปลดแก้ข้อกล่าวหาของประเทศสหรัฐจากบัญชีเทียร์ 3 ต่อไป

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทาน
เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า ข อ ท า น เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ปั จ จั ย ส า คั ญ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์
ของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดระเบียบเกีย่ วกับคนขอทานให้เป็นรูปธรรม และด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยได้กาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขอทาน ภายใต้หลักการ 3P ประกอบด้วย ด้านนโยบาย (Policy) ด้าน
การคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ (Protection)ด้ า นการป้ อ งกั น (Prevention) และก าหนดกรอบคิ ด ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้วยคาขวัญที่ว่า“ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”โดยมีดาเนินการจัดระเบียบคนขอทานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ครั้งดาเนินการในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2557 และเดือน
พฤศจิกายน 2557 จากนั้นได้ขยายผลการจัดระเบียบพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2558 บุคคลขอทาน
รวมทั้งสิ้น 1,198 คน เป็นคนไทย 758 คน คนต่างด้าว 440 คน ได้แก่ ชาวกัมพูชา 323 คน ชาวเมียนมา 41 คน
ชาวจีน 10 คน ชาวลาว 5 คน ชาวเวียดนาม 5 คน ในส่วนที่เหลือเป็นชาวสเปน ปากีสถาน ญี่ปุ่น มอญ รวมถึง
บุคคลที่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติทั้งนี้ยังพบว่าบุคคลที่กระทาการขอทานเป็นกลุ่มที่เคยถูกเชิญตัวมาตักเตือนซ้า
จานวน 84 คน เป็นคนไทย 53 คน และคนต่างด้าว 31 คนเมื่อทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการขอทาน พบว่า
สาเหตุสาคัญ ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งของครอบครัวและตนเอง คือ มีฐานะยากจน รายได้ไม่ เพียงพอ
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ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ไม่มีงานทา เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจากัดในการประกอบอาชีพ และหาเงินเพื่อ
รักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบขอทานทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้ทาการคัดกรองบุคคลที่
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 และผู้อยู่ในข่ายเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยทีมสหวิชาชีพ พร้อมพิจารณานาส่งสถานรองรับ ได้แก่ สถานแรกรับและสถานสงเคราะห์คนไร้ที่
พึ่ง 11 แห่ง บ้านมิตรไมตรี 10 แห่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานแรกรับเด็กชาย ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา
ตัว และประสานส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งกลับประเทศภูมิลาเนา
และในบางส่วน ได้ให้คาตักเตือนและความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขอทาน เพื่อให้มีความเข้าใจและไม่กลับมา
กระทาการขอทานซ้าก่อนปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาสาหรับการจัดบริการช่วยเหลือฟื้นฟู

ในสถานรองรับ

ประกอบด้วย ให้คาปรึกษาแนะนาและจัดทาแผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ เช่น จัก
สาน เกษตรกรรม คัดแยกขยะ และอื่น ๆ เยี่ยมบ้าน เข้ารับบริการทางการแพทย์ฟื้นฟูสภาพร่างกาย เป็นต้น

ด้านสังคมจิตวิทยา
สร้างโอกาสด้านอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนทุกคน
1. “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)”
การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการว่างงานคนไทย เน้นให้บริการจัดหางานแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา
คนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจาการ เป็นต้น โดยได้ให้บริการจัดหางานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ
คนไทย ดังนี้
1) การให้บริการจัดหางานในประเทศ ในรูปแบบ Hello Work โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถสืบค้นข้อมูล ตาแหน่งงานว่าง
หรือข้อมูลคนหางานด้วยตนเอง ทั้ งนี้ ได้มี เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยติดตามผลการบรรจุงานเป็น
รายบุคคลจนกว่าคนหางานจะได้งานทา รวมทั้งบูรณาการการให้บริการประชาชนโดยสานักงานประกันสังคมจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและชี้แจงเงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
2) การให้บริการแนะแนวอาชีพ ให้คาปรึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทางาน เช่น การบริการ
ข้อมูลด้านอาชีพ บริการสืบค้นข้อมูลอาชีพด้วยตนเอง การทดสอบความพร้อมทางอาชีพด้วยตนเอง การแนะแนว
อาชีพและให้คาปรึกษาอาชีพทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และห้องแสดงบทบาทอาชีพเสมือนจริง เป็นต้น
3) การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีงานทา เช่น ประกาศตาแหน่งงานว่างในประเทศและ
ต่างประเทศ และการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานในต่างประเทศ เป็นต้น
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ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ณ อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่
19 มกราคม 2558 และได้ขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา สตูล และนครราชสีมา ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณ 2558 จะได้ขยายเครือข่ายศูนย์ฯ ไปยังจังหวัดระยอง นครปฐม
และเชียงใหม่ ตามลาดับ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมมีผู้มาใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่สาคัญ ดังนี้
1) มีนายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จานวน 463 แห่ง มีตาแหน่งงานว่าง จานวน
1,418 ตาแหน่ง 13,224 อัตรา
2) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จานวน 2,810 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว 1,370 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.86 ของผู้สมัครทั้งหมด
3) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 2,849 คน
4) มีผู้รับบริการแนะแนวอาชีพและรับคาปรึกษา จานวน 2,600 คน
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2. การให้บริการจัดหางาน
- อัตราการว่างงาน
จานวนผู้ว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีทั้งสิ้น 3.16 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 จานวนผู้ว่างงานลดลง 1.5 หมื่นคน (จาก 3.31 แสนคน เป็น
3.16 แสนคน) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2558 จานวนผู้ว่างงานลดลง 8.8 หมื่นคน (จาก 4.04 แสน
คน เป็น 3.16 แสนคน)

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ปี 2557 – 2558
แสนคน
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ร้อยละ
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

จานวน ปี 2557 (แสนคน) 3.61 3.31 3.41 3.44 3.62 4.48 3.79 2.87 3.11 3.89 2.10 2.20
จานวน ปี 2558 (แสนคน) 4.04 3.16
อัตรา ปี 2557 (ร้อยละ)

0.9

0.9

อัตรา ปี 2558 (ร้อยละ)

1.1

0.8

0.9

0.9

0.9

1.1

1.0

0.7

0.8

0.8

0.5

0.6

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

- การบรรจุงาน
การบรรจุ ง านในรอบเดื อ นตุ ล าคม 2557 – กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 มี อั ต ราการบรรจุ ง านที่ สู ง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครงานในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 68.61 87.95 92.56 77.18 และ 75.78 ตามลาดับ
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แผนภูมิเปรียบเทียบผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
คน

ร้อยละ

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

ผู้สมัครงาน (คน)

34,517

37,444

32,500

38,454

46,641

การบรรจุงาน (คน)

23,683

32,931

30,083

29,678

35,345

ร้อยละของการบรรจุงาน

68.61

87.95

92.56

77.18

75.78
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ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

3. การจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
ในช่วงเดือนกันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 54,316 คน ทั้งนี้ จาแนกเป็นรายเดือนได้ ดังนี้

แผนภูมแิ สดงการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
คน
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
แรงงานไทยไปต่างประเทศ (คน)

ก.ย. 57

ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

9,229

8,018

10,089

9,502

9,111

8,367

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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4. ประมาณการรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ในช่วงเดือนกันยายน 2557 – มกราคม 2558 มีรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 38,262 ล้านบาท จาแนกเป็นรายเดือนได้ ดังนี้
แผนภูมแิ สดงประมาณการรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศ
ล้ำนบำท
10,000
8,000
6,000
4,000
ประมาณการรายได้ส่งกลับ
(ลบ.)

ก.ย.57

ต.ค.57

พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

7,991

8,069

7,702

7,880

6,620

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. การตรวจคุม้ ครองแรงงาน
ดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ (สปก.) อย่างเข้มงวด เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง
และลูกจ้างเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างถูกต้อง
ในช่ว งเดือ นกัน ยายน 2557 – กุม ภาพัน ธ์ 2558 ได้ดาเนิน การตรวจคุ้ม ครองแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ 14,468 แห่ง พบว่ามีสถานปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1,703 แห่ง คิดเป็น ร้อย
ละ 11.77 และตรวจลูกจ้าง 598,575 คน พบว่ามีลูกจ้างได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 92,360 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.43
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สปก. (แห่ง)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ก.ย. 57

ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

ตรวจ สปก.(แห่ง)

616

2,339

2,337

2,218

3,075

3,883

สปก. ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (แห่ง)

30

281

249

267

483

393

ตรวจลูกจ้าง (คน)

42,001

91,541

87,618

80,057

107,412

189,946

ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง (คน)

2,661

18,996

11,228

12,227

20,263

26,985

ลูกจ้าง (คน)
200,000
180,000
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140,000
120,000
100,000
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0

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

6. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 จานวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตนมาตรา 33
มาตรา 39 และมาตรา 40 มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจานวนสถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จานวน 424,001 แห่ง และมีจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน จาแนกเป็นมาตรา 33
จานวน 10,057,328 คน มาตรา 39 จานวน 1,136,210 คน และมาตรา 40 จานวน 2,524,806 คน
แผนภูมแิ สดงจานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
แห่ง

430,000

12,000,000
10,000,000

425,000

8,000,000

420,000

6,000,000
4,000,000

415,000
410,000

2,000,000
ต.ค.57

พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

ก.พ.58

421,181

422,267

422,748

423,220

424,001

มาตรา 33 (คน) 9,988,134

9,986,298

10,029,777

10,004,515

10,057,328

มาตรา 39 (คน) 1,114,125

1,119,165

1,124,765

1,130,980

1,136,210

มาตรา 40 (คน) 1,955,699

2,041,520

2,471,116

2,505,092

2,524,806

สปก. (แห่ง)

คน

-

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
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7. การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ได้ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ และการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพ โดยข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจานวนผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน
1,343,690 คน
แผนภูมิแสดงจานวนผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คน
1,500,000
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จานวนการฝึกอาชีพ (คน)

ต.ค.57

พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

ก.พ.58

662

548,651

580,327

1,212,113

1,343,690

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

8. ตลาดงานคนพิการออนไลน์
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนพิการให้เป็นไปตาม
กฎหมายการจ้ างงานคนพิ การ ซึ่ งก าหนดอั ตราส่ วน คนพิ การ 1 คน ต่ อพนักงานที่ ไม่ พิการ 100 คน โดยได้
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สถานประกอบการ และการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ของสังคมให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถของคนพิการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงพัฒนาระบบบริการจัดหางานคนพิการ โดยได้
จัดทา"ตลาดงานคนพิการออนไลน์” ที่เว็ปไซต์www.ตลาดงานคนพิการ.com ซึ่งเป็นการจัดระบบข้อมูลความ
ต้องการของคนพิการที่ต้องการหางานทา และนายจ้างที่ต้องการจ้างงานคนพิการ โดยเป็นการให้บริการจัดหางาน
จับคู่งาน และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่ งเสริมอาชีพของคนพิการ รวมถึงให้คาปรึกษา แนะแนว และติ ดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการด้วย ซึ่งจะทาให้การจ้างงานคนพิการเพิ่มจานวนมากขึ้นต่อไป
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9. โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
สังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)

โดยเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างพม. และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต เพื่อให้เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพและลักษณะนิสัยในการทางาน
ให้แก่คนพิการที่ถูกละเลยจากการจ้างงานและว่างงาน ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ อันไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างพลังให้แก่คนพิการแต่ละประเภทได้ร่วมกันบริหารการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ นาไปสู่การรวมกลุ่มสหกรณ์อาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SME) รวมทั้งสร้างทางเลือก สร้าง
โอกาสการมีงานทาแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นมาทางานในเมืองใหญ่

ทั้งนี้ ได้มีวงเงินในการดาเนินการ จานวน 129,600,043 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ จานวน 6,480 คน ประกอบด้วยคนพิการทางการเห็น จานวน 2,000 คน คนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย จานวน 2,000 คน คนพิการออทิสติก จานวน 1,000 คน คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จานวน 1,000 คน และคนพิการทางสติปัญญา จานวน 480 คนลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดฝึกอบรมอาชีพในแต่
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ละสาขาอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ โดยการจัดกลุ่มอาชีพกลุ่มละ 10-30 คน ฝึกอาชีพในชุมชนหรือ
บริเวณใกล้บ้านของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งแต่ละสมาคมหลักเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน

ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
ด้านเด็ก
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแก่
เด็กอายุ 9 – 12 ปีที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,527 คน ในพื้นที่เป้าหมายจานวน 22 อบต./เทศบาล จาก 22
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ลาพูน พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย
ศรีสะเกษ สระแก้ว นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิเด็ก
และเยาวชนอย่างครบรอบด้าน 6 มิติ และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในชุมชนได้
โดยผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ใน 6 มิติ คือ
มิติศีลธรรม เด็กมีอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการกราบไหว้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ปฏิบัติศาสนกิจที่ตนเองนับถือ เช่น ศาสนาพุทธ รู้จักการสวดมนต์ก่อนนอน และรู้วิธีการนั่งสมาธิ
มิติการดารงชีวิต เด็กมีความรับผิดชอบตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
มากขึ้น
มิติวิชาการ เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
กล้าแสดงออก
มิ ติ สั ง คม เด็ ก รู้ จั ก การปรั บ ตั ว กั บ คนรอบตั ว มี ว าจาสุ ภ าพ ไพเราะ
รู้จักการทักทายผู้ใหญ่ และมีความสามัคคีกัน
มิติอาชีพ เด็กรู้จักการเรียนรู้งานอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การทาขนมไทย
การซ่อมจักรยาน การสานกระติบข้าวเหนียว เป็นต้น
- มิตินันทนาการ เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสุขที่ได้ทากิจกรรม
และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ครอบครัวเกิดความอบอุ่น เพราะเด็กรู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ปกครอง โดยการกราบ
ไหว้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น และพ่อ แม่ ผู้ปกครองเห็นเด็กรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น จึงเกิด
การชมเชย ให้กาลังใจเด็ก
1.2 บุคลากรในพื้นที่ซึ่งมาจากหลายภาคส่วน เช่น ครู อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
(อสม.) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.อบต.) ผู้นาศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง แกนนาเด็กและ
เยาวชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เกิดความร่วมมือกันในการทางาน มีความสนใจในการพัฒนาเด็กมากขึ้น
และเกิดความภาคภูมิใจตนเองซึ่งได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เช่น การเป็นวิทยากรสอนเด็กพับผ้า
ปัดกวาดเช็ดถู ทาความสะอาดห้องน้า และซักผ้า ล้างจาน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจที่ยากขึ้น
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ไป เช่น กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน (การอ่านหนังสือด้วยวิธีใช้กิจกรรมให้เด็กรักการอ่าน)
กิจกรรมคิดวิเคราะห์เด็กไทยรู้ทัน (เป็นกิจกรรมกระตุ้นความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล) กิจกรรมคณิตคิด
สนุก หรือ กิจกรรม English is fun
1.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนคือ ชุมชนมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนและเข้ า ใจถึ ง สภาพความเป็ น อยู่ ปั ญ หาของชุ ม ชนโดยรวม ผู้ น า ชุ ม ชน คนในชุ ม ชน
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นวิทยากรและเป็นแกนนาชุมชนติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงเรียน สถานีตารวจ วัด หรือโรงพยาบาล
สาธารณสุข เป็นต้น
2. การจัดงานรณรงค์ "ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก” จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ โครงการเสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ 12 จังหวัด

ด้านสตรี
1. การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง ดาเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ผ่านกระบวนการ การรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงภายใต้แนวคิด “รวมพลังแห่งรัก หยุดความรุนแรง – Start to Stop Violence” การดาเนินงาน
โครงการนาร่อง “ตาบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง” จานวน 1,000 แห่งทั่วประเทศ
2. งานวันสตรีสากล ประจาปี 2558 ภายใต้แนวคิด "2 ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ:
เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
เพื่อ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสาคัญของวันสตรีสากล สนับสนุน และร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่ งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สตรีและบุรุษมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทุกด้าน และทุกระดับในสังคม
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย
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คนพิการ
1. การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ เพิ่มอัตรา
เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 800 บาทต่อเดือน จานวนทั้งสิ้น
1,391,003 คน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป) โดยมีผลครอบคลุมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้เป็น
อัตราเดียวกันทั้งประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2558
เพิ่มเติม ในอัตราใหม่ 1) ให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจ่ายเบี้ยความพิการในอัตรา เดือนละ
800 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 2)ในกรณีที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลดาเนินการจ่ายเบี้ยความพิการในอัตราเดิม (เดือนละ 500 บาท)ไปแล้ว ให้ตกเบิกเพิ่ม 300 บาทต่อเดือน
และเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2558 ในอัตรา 800 บาท
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอจัดสรรงบประมาณให้สานักงาน
เขต คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
เมืองพัทยา ดาเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ ดังนี้ 1)เบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
เดือนละ 800 บาทต่อราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 2)ตกเบิกเงินเบี้ยความพิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม
2557–2558 จานวน 4 เดือน เดือนละ 300 บาทต่อราย
2. การขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
อิสระของคนพิการ ให้สารวจเส้นทางเพื่อรองรับรถประจาทางใช้เชื้อเพลิงกาาซธรรมชาติ (NGV) ชานต่าจานวน 3,183
คันที่กระทรวงคมนาคมจะนาเข้ามาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในถนน 34 สาย โดยใน
เบื้องต้นให้มีการสารวจและจัดทาฟุตบาททางลาดที่เหมาะสม เพื่อรองรับรถ NGV ชานต่า ที่จะเข้าประจาการงวดที่ 1
จานวน 489 คัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 อีกทั้งให้ดาเนินการขยายพื้นที่โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิตของทุกคน (Universal Design Community Model) จากชุมชนอารยสถาปัตย์นาร่องในพื้นที่เกาะเกร็ด
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จังหวัดนนทบุรี หรือเกาะเกร็ดโมเดลไปยังพื้นที่นาร่อง 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดน่าน พิษณุโลก นครพนม ขอนแก่น
ชลบุรี กาญจนบุรี ตาก กระบี่ พังงา และภูเก็ต

3. บริ ก ารรถพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์(พม.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสาน
สื่อต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหาทางประวัติศาสตร์และศิลปะ มีการนาวัตถุจาลองที่แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์
ไทยยุ ค สมั ย ต่ า งๆกว่ า 30 รายการ มาจั ด แสดงพร้ อ มกั บ จั ด ท าค าบรรยาย ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
โดยเฉพาะอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจับต้องหรือสัมผัสวัตถุจาลองที่จัดแสดงได้ นอกจากนี้ ยัง
มีการจัดแสดงการทางานของ Application บาร์โค้ดสองมิติ จานวน 2 ประเภท ได้แก่ 1) Application "Jaksara
GR Code” สาหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียง และ 2) Application "QR Code Reader”
สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งจะมีการบรรยายเป็นภาษามือให้ได้เข้าถึงศิลปะในชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้ เป็นการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย
อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา

การพัฒนาที่อยู่อาศัย/ที่ดินทากิน
1. โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "โครงการบ้านมั่นคง"
ได้มีการจัดทาแผนการสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหา
ชุมชนริมคลอง 3,700 ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาชุมชนในเมือง 6,300 ครัวเรือน ที่ผ่านมาได้เกิดการแก้ไขปัญหา
ชุม ชนริ ม คลอง 1 คลอง 1 เขต 3 ชุ ม ชน (ชุ ม ชนเพิ่ม สิ น ร่ ว มใจชุ ม ชนเพิ่ ม สิ น ถมยาชุ ม ชนประชานุกู ล ) ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ 248 ครัวเรือน จากพื้นที่เป้าหมาย 3,700 ครัวเรือน และในส่วนของการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ชุมชนในเมือง ได้มีการดาเนินการแล้วเสร็จใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ขอนแก่น นครสวรรค์
ผู้รับผลประโยชน์ 1,185 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 6,300 ครัวเรือน
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2. โครงการบ้ า นมั่นคงชนบทเพื่อ ผู้ ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทจั ดทาแผนการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท เป้าหมาย 40 จังหวัด
200 ตาบล วงเงิน 60 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินการที่ดินซ้อนทับเขตป่าสงวน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเป็นที่ทากินและที่อยู่อาศัยชุมชน ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากจน ในพื้นที่ จานวน 50 ตาบล จากพื้นที่เป้าหมาย
200 ตาบล
3. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดาเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ โดยได้ดาเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1
จานวน 38 โครงการ 16,146 หน่วย การขายในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนการขายช่วงที่ 1-3 จานวน 36
โครงการ 14,569 หน่วย ซึ่งมียอดขายรวม 7,621 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 52.31

4. รั ฐ บาลมี น โยบายลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คมและการรั ก ษาความมั่ น คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
การสร้างความมั่นคงในที่ดินให้กับผู้ ด้อยโอกาสในสังคม จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อนาที่ดินของรัฐที่ว่างเปล่าและถูกบุกรุกมา
ดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งระบบ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ โดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้ดาเนินการมอบเอกสารสิทธิที่ดินทากิน
จานวน 17,407 ไร่ ให้กับสมาชิก จานวน 3,567 ราย ของนิคมสร้างตนเอง จานวน 37 แห่ง ในพื้นที่ 36
จังหวัดทั่วประเทศ โดยการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินสาธารณะของเขตนิคมสร้างตนเอง

ด้านการสาธารณสุข
เรื่องที่มีความสาคัญต่อสุขภาพของประชาชนและเห็นผลที่เป็นรูปธรรมในด้านสุขภาพเพื่อมอบเป็น
ของขวัญให้ประชาชนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีสุขภาพดีและมีรอยยิ้มทั้งครัวเรือนจานวน 6 โครงการฟรี ดังนี้
1. โครงการทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) เพื่อลดความเหลื่อมล้า เพิ่มคุณภาพบริการ
สุขภาพของประชาชน ซึ่งกระจายใน 12 เขตสุขภาพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ขณะนี้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจานวน 35,877 คน ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุติดเตียง จานวน 7,173 คน (2) ผู้พิการ จานวน 25,089 คน
และ (3) ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) จานวน 3,615 คน
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2. โครงการสาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่สายตาพิการจาก
ต้อกระจก โดยจะตรวจคัดกรองและผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์ตาเทียมให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นตามปกติ (1) ผู้ป่วยตา
บอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้) จานวน 2,907 ราย จากเป้าหมาย
60,000 ราย (2) ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 1,090 ราย จาก
เป้าหมาย จานวน 1,800 ราย
3. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว มอบสมุดบันทึกประจาตัวผู้สูงอายุ จานวน 200,000
เล่ม เพื่อเป็นสมุดประจาตัวผู้สูงอายุไทยทุกคน สาหรับเป็นเครื่องมือ/องค์ความรู้ ในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และใช้ในการประเมิน / คัดกรอง
เบื้องต้น นอกจากนี้ ได้จัดอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Managers) แล้ว จานวน 143 คน จัดอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Givers) แล้ว จานวน 2,053 คน และฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ
ให้แก่ Aging Manager และผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 4 ภาค จานวน 990 คน
4. โครงการรากฟันเทียมพระราชทานและฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ผู้สูงอายุ
และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จานวน 13,813 ราย
จากเป้าหมาย 35,000 ราย ฝังรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วย
จานวน 2,464 ราย จากเป้าหมาย 5,000 ราย
5. โครงการรณรงค์ ใ ห้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคคอตี บ และหั ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (1) รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ภาคอีสาน 4,823,093 คน (2) รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รวม 57 จังหวัด
จานวน 4,201,249 คน
6. โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
ประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ จัดตั้ง palliative care unit
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัด
กรมวิ ช าการ จ านวน 132 แห่ง (แยกเป็ น โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด
กรมวิชาการ จานวน 16 แห่ง) ครอบคลุมทั่วประเทศ และได้
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เตรียมจัดทาแนวทางปฏิบัติจัดทา Practice guide line version 2 สาหรับทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่นๆ ภายในเดือนเมษายนนี้

ด้านการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร และจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์)
1. การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
สภาพปัญหา ปัญหารถตู้โดยสารส่วนบุคคลนาไปใช้
รับจ้างในลักษณะรถโดยสารประจาทางเป็นจานวนมาก คสช. จึงมี
นโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบก
บูรณาการร่วมกับ พล.ม.2 รอ.
ผลการดาเนินการ
- สารวจรถตู้โดยสารป้ายดา (6,091 คัน)
- ลงทะเบียนตรวจสอบรถและติดสติ๊กเกอร์ (3,596 คัน)
- จัดรถตู้ป้ายดาเข้าเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
- คค. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะ และคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
2. การจัดระเบียบรถแท็กซี่มิเตอร์
สภาพปัญหา คนขับรถแท็กซี่มิเตอร์ฝ่าฝืนกฎหมาย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารทา
ผิดกฎหมายจราจร คสช. จึงมีนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยกรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับ มทบ.
11
ผลการยกมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่ (3 พ.ย. 57 – 13 มี.ค. 58)
ตรวจสภาพ 113,274 คัน (100.0%)
ผ่านมาตรฐาน 100,877 คัน (89.0%)
ปรับจูนมิเตอร์ 79,774 คัน (70.4%)
ขบ. ได้ออกประกาศให้มาดาเนินการให้เรียบร้อยภายใน 13 มี.ค. 58 และมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว จานวน 400 ราย
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3. การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
สภาพปัญหา ปัญหารถจักรยานยนต์ป้ายดาที่นามารับจ้าง
ผู้โดยสารเป็นจานวนมาก และเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ
ผลการดาเนินการ
- กาหนดหลั กการให้ท ะเบียนรถจักรยานยนต์ , วินที่สังกัด ,
เสื้อกั๊กที่ใส่ต้องมีข้อมูลตรงกับคนขับ
- ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
- สารวจผู้มาขอยื่นจดทะเบียน 5,679 วิน จานวน 104,802
ราย
- ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ จานวน
54,539 ฉบับ ได้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว จานวน
96,698 ราย
- จัดทาเสื้อวิน จานวน 102,000 ตัว
- แจกเสื้อวินแล้ว 62,000 ตัว
มาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
- แต่งกายไม่เป็นไปตามที่กาหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- รถไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักยานยานยนต์สาธารณะ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กาหนด คณะอนุกรรมการประจากรุงเทพมหานครจะพิจารณาเพิกถอน
ทะเบียนรถ
นอกจากมาตรการการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการควบคุมดูแลแล้ว ได้เสนอกฎหมายเพิกถอน
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างกรณีกระทาผิดข้อกาหนด เช่น เรียกเก็บค่าโดยสารเกิน , การกระทาผิดซ้า
เป็นต้น
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4. โครงการจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อ
นามาทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้น้ามันดีเชล จานวน 318,3 คัน :
น าระบบข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมไปใช้ ใ นโครงการจั ด ซื้ อ รถโดยสาร NGV
จานวน 489 คัน และ ขสมก.ได้ปรับปรุงร่าง TOR ตามหลักเกณฑ์
ข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่าจะลงนามในสัญ ญาซื้อรถ
489 คัน ได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และทยอยรับมอบรถโดยสาร
จนครบได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2558

5. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน : ส่งเสริม
การใช้ จั ก รยาน โดยให้ มี เ ส้ น ทางจั ก รยานในทุ ก
จั ง หวั ด และทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการ
เดินทางให้มากขึ้น และได้มอบหมายใหหน่วยงานใน
สังกัดที่มีบริเวณพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่
จอดรถ ขสมก. ริเริ่มจัดทาโครงการเส้นทางรถจักรยานของแต่ละหน่วย โดยขอให้ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ของการจัดทาพื้นที่ช่องทางจักรยาน โดยกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายจัดทาเส้นทางจักรยานทั้งหมด 1,000 แห่ง
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ด้านเศรษฐกิจ
จากภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจภายหลังเข้าบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้มีการนาเสนอนโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้ดี หลังจากที่หดตัว 0.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้น การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การสร้างและฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ การสร้างระบบเศรษฐกิจที่สมดุล การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงการสร้างความโปร่งในของภาครัฐ ดังนี:้
(1) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
1.1 การบริโภคภาคเอกชน
1) มาตรการกระตุ้นกาลังซื้อให้กับเกษตรกร
 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58) โดย
1.1) การช่วยเหลือ ชาวนา
1.1.1 เพิ่มรายได้แก่ชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 3.566 ล้าน
ครัวเรือน (ร้อยละ 96.12 ของครัวเรือน) จากเกษตรกรเป้าหมาย 3.71 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 38,879.58 ล้าน
บาท
1.1.2 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต ปี 2557/58
1) มาตรการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์จากการ
ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เป็นเงิน 432 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี 40 บาท/ไร่ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช 20
บาท/ไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าว 122 บาท/ไร่ ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว 50 บาท/ไร่ และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ให้เช่านาอีก
ประมาณ 411,519 ราย ทาให้เกษตรกรผู้เช่านาได้รับประโยชน์จากการลดค่าเช่าที่นา เป็นเงิน 200 บาท/ไร่
2) มาตรการด้านสินเชื่อ ดาเนินมาตรการเพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด
ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกมามาก โดยการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ประกัน ยุ้ง
ฉาง) โดยสามารถรวบรวมและชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่ตลาดได้ประมาณ 1.74 ล้านตัน รวมทั้งมีมาตรการเพื่อ
ช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกรมีเงินเพื่อการดารงชีพเพิ่มขึ้น
3) มาตรการด้านการตลาด มีการเร่งหาตลาดใหม่ และเชื่อมโยงตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ทาให้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ประมาณ 2.16 ล้านตัน ในส่วนของสหกรณ์ สามารถ
จัดทาข้อตกลงกับผู้ส่งออกได้ 14,000 ตันข้าวสาร และจาหน่ายข้าวสารให้บริษัทค้าข้าวภายในประเทศ 1,270 ตัน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 ซึ่งช่วยให้เกษตรกรจาหน่ายสินค้าได้ราคาสูง
กว่าตลาดทั่วไป ตันละประมาณ 100 – 800 บาท และมีปริมาณผลผลิต 86,576.223 ตัน
4) มาตรการระยะยาว มีการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ 1) การกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ซึ่งได้มี
การน าเสนอโครงการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ตข้ า วให้ ค ณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารจั ด การข้ า ว (นบข.)
พิจารณาเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 และได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Road map) 2) การจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาการพาณิชย์ข้าว กระทรวงพาณิชย์ได้จ้าง TDRI ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการ
๖๖

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

พาณิชย์ข้าว และ 3) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ กรมการข้าวได้ยกร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนา
ข้าวและชาวนาแห่งชาติ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาเสนอคณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ช่วยเหลือเกษตรกรฉบับใหม่ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรทุกสาขา
อาชีพ
1.2 ) การช่วยเหลือ ชาวสวนยาง
1.2.1) ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 21 ตุลาคม
2557 โดยจ่ายชดเชยเกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ตามที่กาหนดในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่
เกิน 15 ไร่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 899,681 ครัวเรือน จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 767,216 ครัวเรือน (ร้อยละ
85.27 ของครัวเรือน) วงเงิน 7,701.50 ล้านบาท
1.2.2) สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เป้าหมาย 100,000 ครัวเรือนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงิน 10,000 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน
64 จังหวัด 111,210 ครัวเรือน ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว 17,736 ครัวเรือน (43จังหวัด) วงเงิน 1,610.17 ล้านบาท
1.2.3) สนั บ สนุ นสิ นเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวี ยนแก่ส ถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ยางพาราวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป้าหมายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 994 แห่ง แผนการจ่าย
สินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ภายในเดือนมี.ค. 58 ขณะนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.
แล้ว 311 แห่ง วงเงิน 3,616.92 ล้านบาท เบิกเงินกู้จาก ธ.ก.ส. แล้ว 297 แห่ง วงเงิน 2,925.95 ล้านบาท รวบรวม/รับ
ซื้อยางตั้งแต่ 1 ก.ย.–19 มี.ค. 58 จานวน 425,568.68 ตัน มูลค่า 16,661.38 ล้านบาท ผลการจาหน่ายยางพารารวม
385,596.55 ตัน มูลค่า 15,970.74 ล้านบาท
1.2.4) มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อสร้างมาตรการเสริมในการ
รักษาระดับราคายาง โดยสนับสนุนเงินทุนให้ อ.ส.ย. เข้ารับซื้อยางชี้นาตลาด ผ่านกลไกตลาดกลางยางพาราแต่ละ
จั ง หวั ด และด าเนิ น การด้ า นการประมู ล ยางในตลาดกลางยางพารา ปริ ม าณยางที่ ป ระมู ล ได้ ใ นภาพรวม
143,402.24 ตัน จานวนเงิน 8,553.30 ล้านบาท
1.2.5) สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท
เพื่อการลงทุนขยายกาลั งการผลิตในโรงงานแปรรูปที่สร้างไว้แล้ว หรือลงทุนสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูปเป้าหมาย 245 แห่ง วงเงิน 3,955 ล้านบาท ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว 47 แห่ง 304.72 ล้าน
บาท จ่ายแล้ว 42 แห่ง วงเงิน 172.65 ล้านบาท
1.2.6) สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง มีผู้ขอลงทะเบียน จานวน 23 ราย รวมวงเงินสินเชื่อ 20,654.80 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินส่ง
เรื่องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องจักรแล้วรวม 3 ราย วงเงิน 5,060.90 ล้านบาท
และส่งเรื่องกลับให้ธนาคารออมสินแล้ว 2 ราย วงเงิน 4,627.90 ล้านบาท
1.2.7) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างในประเทศ/โครงการสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง (BOI) ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนปีงบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรม
เดินทางชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกงไต้หวัน เกาหลี อเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ อินเดีย และตะวันออกกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพนัก
ลงทุนไทย และจัดกิจกรรม Road Show ในประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย ยุโรป และอเมริกา
1.2.8) สนั บ สนุ นสิ นเชื่ อเพื่ อเป็ นทุ นหมุ นเวี ยนให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการยาง วงเงิ น
10,000 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 41 ราย รวมกรอบวงเงินที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 5,271 ล้านบาท และมีวงเงินที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ 4,840 ล้านบาท
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1.2.9) การพั ฒ นาตลาดตามแผนแม่ บ ทโครงสร้ า งระบบตลาดยางพารา
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 ได้เห็นชอบการปรับแผนการดาเนินโครงการ
พัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา จากระยะเวลาดาเนินการ “3 ปี” (ปีงบประมาณ
2558-2560) เป็น “1 ปี” (ปี 2558) และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทารายละเอียดข้อเสนอโครงการ
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินการในปี 2558 ต่อไป
1.2.10) การจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมิน
สถานการณ์การส่งออกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนักร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และนาไปพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการส่งออก
ประชุมหารือการจัดงาน World Rubber Forum (วันที่ 6-7 พ.ย. 58) เพื่อกระตุ้นการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง
ของไทยกับผู้ประกอบการกลุ่มสินค้ายางพารา ในวันที่ 17 พ.ย. 58 และจัดทาแผนปฏิบัติการยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก และกิจกรรม : พัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรมหนักและทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
พ.ย. 57-ก.ย. 58 และจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาการค้า 2 ครั้ง ได้แก่ Out-going Mission ต.ค. 57-ก.ย. 58
และ In-Coming Mission ธ.ค. 57-เม.ย. 58
1.2.11) การลดต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งตลาดน้ายางสด 436
ตลาดแยกเป็นกลุ่มใหม่ 44 กลุ่ม ดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่อง 408 กลุ่ม ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์
RRIM 600 จานวน 8,755 ไร่ ขายผลผลิตผ่านตลาดกลางยาง สกย. 312,500 ตัน และจัดตั้งตลาดยาง
อิเล็กทรอนิกส์ 6 ตลาด วงเงินดาเนินงานรวม 52.24 ล้านบาท
1.2.12) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต โดยส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้น
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีเกษตรกรยื่นขอโค่นต้นยางพารา รวม 256,818 ไร่ โดยมีแผนการเพาะปลูก
ดังนี้ (1) ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 150,431 ไร่ (2) ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 10,789 ไร่ (3) ปลูกแทนด้วย
ปาล์มน้ามัน 95,292 ไร่ และ (4) ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 304 ไร่
1.2.13) โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วงเงิน 107.79 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ปลูกพืชแซมในสวนยาง 79,917 ไร่ (2) ปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง
82,344 ไร่ (3) หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จานวน 41 กิจกรรม (4) เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์จานวน 57 ราย (5) หมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา 2 หมู่บ้าน (6) ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร 1 กลุ่ม และ (7) ส่งเสริมให้เกษตรกรสมัครเข้ากลุ่ม 1,576 ราย
1.2.14) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน 56.14
ล้าน
บาท ประกอบด้วย (1) การดูแลรักษาสวนยางก่อนเปิดกรีด 1,755 ราย (2) การดูแลรักษาสวนยางระหว่างกรีด
4,928 ราย (3) การดูแลรักษาสวนยางก่อนโค่น 1,565 ราย (4) การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง 228 ราย (5)
การอบรมครูยาง/วิทยากรกรีดยาง 1,430 ราย (6) การอบรมกรีดยางตามโครงการลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 167 ราย และ (7) การอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้ยางพารา 135 ราย
1.2.15) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนายางแห่งชาติ สถาบันวิจัยยางได้จัดทาโครงสร้าง
องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างเตรียมนาเสนอคณะทางานบริหารจัดการยางพารา
ทั้งระบบเพื่อพิจารณา
1.3) แนวทางบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง
1.3.1) มาตรการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว มี ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักใน
การให้สินเชื่อแก่เกษตรกร และชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินชดเชย 375 ล้าน
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บาท เป้าหมายเป็นเกษตรกร 500,000 รายไม่เกินรายละ 50,000 บาท ซึ่งได้ดาเนินการรับสมัครและปล่อยสินเชื่อให้
เกษตรกร ณ 20 มีนาคม 2558 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรแล้ว 329 สัญญา จานวน 13.20 ล้านบาท
1.3.2) มาตรการเสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน ในการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรวบรวมผลผลิตมันสาปะหลัง โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน แบ่งเป็น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ขนาดกลาง
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 100 ล้านบาท ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการกากับดูแ ลการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังระดับจังหวัดได้พิจารณารับสมัครสถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าและแปรรูปที่สนใจขอกู้เงิน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 จานวน 6
ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ
1.3.3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้าหยด กรมการค้าภายใน
ร่ ว มกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ในการจั ด อบรมเกษตรกรผู้ ป ลู ก มั น ส าปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้าหยด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีเกษตรกรในพื้นที่ 14 จังหวัด รวมเป็นเกษตรกรทั้งสิ้น 559 ราย จากเป้าหมาย 600 ราย นอกจากนี้ ธ.ก.ส.
ในฐานะหน่วยงานหลักในการให้สินเชื่อและชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกในระบบน้าหยดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท
เป้าหมายเกษตรกร 100,000 ราย ซึ่งได้ดาเนินการรับสมัครและปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร ณ วันที่ 20 มีนาคม
2558 มีการจ่ายเงินกูใ้ ห้เกษตรกร รวม 194 สัญญา จานวน 22.48 ล้านบาท
1.3.4) มาตรการยกระดั บ มาตรฐานการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง ให้ กั บ
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าและแปรรูปมันสาปะหลัง กู้ยืมเพื่อนาไปเพิ่มประสิทธิภาพการ
รวบรวมแปรรูปและจัดเก็บ (เช่น เครื่องมือ เครื่อ งจักร ลานตาก เครื่องอบ และคลังเก็บ เป็นต้น ) โดยรัฐชดเชย
ดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แบ่งเป็น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก วงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท ขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และขนาดใหญ่ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นวงเงิน
ชดเชยดอกเบี้ย 900 ล้านบาท ทั้งนี้คณะอนุกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังระดับจังหวัด
ได้พิจารณารับสมัครสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าและแปรรูปที่สนใจขอกู้เงิน ณ วันที่
25 มีนาคม 2558 จานวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิ
2) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) มีการศึกษาและจัดทาแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตรชนิดต่างๆ เช่น ข้าว อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา มีเป้าหมาย
การดาเนินงานระยะเวลา 12 ปี (2557 – 2569) อย่างไรก็ตาม จะนาร่องดาเนินการปรับเปลี่ ยนการปลูกข้าวใน
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นที่มีศักยภาพใน 2558 (ระยะสั้น 1 ปี) ก่อน (การปรับเปลี่ยนต้องเกิดจากความ
สมัครใจ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดาเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย มีตลาด/โรงงานรับซื้อแน่นอน และเมื่อ
ทาในปีแรกสัมฤทธิ์ผลจนชาวนาเชื่อมั่นแล้ว จึงจะขยายผลในปีถัดไปจนเป็นแผนระยะยาว โดยการดาเนินงานในปี
แรกจะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน มีพื้นที่เป้าหมายประมาณ 3.5 แสนไร่ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกาหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนที่จะดาเนินการในระดับพื้นที่ต่อไป
3) การจัดทายุทธศาสตร์สินค้าเกษตร มีการผลักดันยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สาคัญ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการดาเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรในระยะต่อไป ดังนี้
3.1) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558 2562 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวได้เห็นชอบ เพื่อให้ไทยเป็นผู้นาการค้าข้าวในตลาดโลก กลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความ
สมดุลให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามีความ
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เข้มแข็ง ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) ด้านการผลิต เน้นบริหารจัดการพื้ นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้
เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าข้าว และสร้างความเข้มแข็งแก่
ชาวนาและองค์กรชาวนา และ (2) ด้านการตลาด เน้นพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรมใน
ระบบการค้าข้าว ผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว
สร้างค่านิยมในการบริโภคข้าว สร้างนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์
3.2) การพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อบริหารจัดการสต็อกยางพาราของรัฐบาลและ
บริหารจัดการผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด และยกระดับราคาและพัฒนาคุณภาพยาง โดยการเสริมสภาพคล่องการ
ดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
พัฒนาระบบตลาดยางพารา ควบคุมพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร เป้าหมายสาคัญ
คือ การยกระดับราคายางพารา การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การแปรรูปเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของเกษตรกร
3.3) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย) ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม (กรอ.) ตามที่คณะอนุกรรมการร่วมจัดทายุทธศาสตร์
สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และ
อ้อย เสนอ
4) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วยโครงการสาคัญ 8 โครงการ ได้แก่
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
ประมง โครงการแก้ไขปัญ หาหนี้สิ นเกษตรกรด้วยการจาหน่ ายหนี้เป็นสูญ ในกองทุนหรือเงิ นทุนในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่ มเติ ม โครงการปรั บปรุ งทะเบี ยนเกษตรกร
โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ และโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว นอกจากนี้ มีการปรับโครงสร้างส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning ที่เหมาะสม ได้แก่
ข้าว ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด
5) การลดต้นทุนการผลิต มีการดาเนินโครงการที่สาคัญใน 2 ส่วน คือ (1) การส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ คือ ธนาคารน้าหมักชีวภาพ ผลิตน้าหมักชีวภาพ 394,590 ลิตร
ธนาคารปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมักได้ 5,697 ตัน และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 96 ตัน ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน ปี 2558 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 853 ตัน จาก 1,000 ตัน และจัดทาแปลงเรียนรู้และจุด
สาธิตเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร 17,640 ราย ผ่าน 882 ศูนย์ และ (2) การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศในฟาร์มผลิต
พืชอินทรีย์ สร้างโรงต้นแบบและติดตั้งระบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศให้เกษตรกรต้นแบบ 11 แห่ง 10 จังหวัด
เช่น เชียงใหม่ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ระยอง พัทลุง เป็นต้น รวมปุ๋ยหมัก 280 ตัน
6) การเพิ่มผลผลิต มีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยผลิตพันธุ์ดีชั้นพันธุ์คัด/หลัก/ขยายของพืชไร่และพืชผัก รวม 500
ตัน เพื่อผลิตใช้ในประเทศและส่งออก และส่งเสริมสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ดี รวมทั้งกระจายเมล็ดพันธุ์
ให้เกษตรกร รวม 90 แห่ง ใน 37 จังหวัด รวม 14,200 ตัน แก้ไ ขปัญ หาเร่ง ด่ว นเพื่อ ควบคุม และลดความ
สูญ เสีย ของสิน ค้า กุ้ง ทะเลจากกลุ ่ม อาการตายด่วน (EMS) โดย (1) นาเข้าพ่อแม่พันธุ์และผลิตลูกพันธุ์
คุ ณ ภ า พ 1 , 5 0 0 คู่ แ ล ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ ลี้ ย ง ลู ก กุ้ ง 1 0 0 , 0 0 0 ตั ว ใ ห้ เ ป็ น พ่ อ แ ม่ พั น ธุ์ คุ ณ ภ า พ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรอง ป้องกัน /เฝ้าระวังโรคกุ้งเพื่อยับยั้ง EMS โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคกุ้ง
ทะเลแก่เกษตรกร 76,363 ตัวอย่าง (3) เพิ่มกาลังการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดย
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ผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อสูตรผง 100,000 ซอง และสูตรน้า 127,807 ขวด และ (4) การแก้ไขปัญหาการเกิดโรค
ระบาดในกุ้ง อยู่ระหว่างเตรียมการสาหรับตรวจประเมินคัดกรองโรค 300 โรง ตรวจคัดกรอง 97,000 ตัวอย่าง
รวมทั้งผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อสูตรผงและสูตรน้า 300,000 ซอง/ขวด นอกจากนี้ หน่วยงานใน กษ. ดาเนินการ
ผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นขยาย/จาหน่าย 35,400 ตัน ผลิตพันธุ์ดีพืชไร่ 12 ชนิด พืชสวน 24 ชนิด ผลิตสัตว์
พันธุ์ดี 569,000 ตัว และผลิตสัตว์น้าปล่อยลงแหล่งน้าธรรมชาติ 420 ล้านตัว
7) การเพิ่มรายได้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยดาเนินการ
(1) ด้านพืช ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP (ผัก ผลไม้ และพืชไร่) จานวน 15,973 แปลง ตรวจรับรอง
โรงคัดบรรจุ/แปรรูประบบ GMP/HACCP จานวน 215 โรง ตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์
จานวน 1,294 แปลง และ ตรวจรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตรวม 32,118 ราย และ (2) ด้านปศุสัตว์และประมง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และประมง รวม 91,538 ตัวอย่าง ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า (น้าจืด/ชายฝั่ง) รวม 4,671 ฟาร์ม และตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้า 105 โรง
8) การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ 882
ศูนย์ ทั่วประเทศ มีการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกร
ที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ แล้ว 165,885 ราย พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีการสารวจ คัด
กรองเกษตรกรตามคุณสมบัติ Smart Farmer แล้ว 4.85 ล้านราย (27 มกราคม 2558) พัฒนาเกษตรกรโดยการ
ฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ อาทิ ปศุสัตว์ ประมง การจัดทาบัญชี และการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น ไปแล้วกว่า
35,348 ราย นอกจากนี้ มีการพัฒนาแปลงต้นแบบด้านข้าว พัฒนาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านสร้างเครือข่าย Smart Farmer
ต้นแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร/จัดทาสื่อ/พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน/พัฒนาเครือข่าย Q
อาสา/ศูนย์บริการข้อมูล เป้าหมายรวม 2,685 แห่ง เกษตรกร 55,157 ราย และดาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอบรมความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ รวม 262 แห่ง จานวน 7,656 ราย
อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและบัญชีต้นทุนอาชีพ รวม 149,046 ราย บริการวิเคราะห์ดิน คาแนะนาการใช้ปุ๋ย
ตามสารเร่ง พด. ผลิตน้าหมั กชีวภาพ รวม 289,005 ราย ฝึกอบรมหมอดินอาสาด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
823,312 ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 364 แห่ง
9) การจัดการทรัพยากร มีการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้า โดย
ขยายพื้นที่ชลประทาน บริหารจัดการน้า 24.8 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1.24 ล้านครัวเรือน สร้างระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก 16,510 โครงการ และแหล่งน้าในไร่นา 290,862 บ่อ พื้นที่รับประโยชน์ 581,724 ไร่และ
แหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน มีการรวบรวมและยืนยันความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายสาหรับการ
ขุดสระน้าและใช้ประโยชน์จากสระน้าแล้ว โดยจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาครบแล้วตามเป้าหมายแล้ว
50,000 บ่อ ขุดสระแล้ว 5,962 บ่อ ฟื้ น ฟูปรับปรุงคุณภาพดิน มีการส่งเสริมใช้ปูนมาร์ลในพื้นที่ดินเปรี้ยว
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และพื้นที่ดินเค็มรวม 69,570 ไร่ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า จานวน 98,555 ไร่ และจัด
ที่ดินทากินให้เกษตรกร โดยจัดที่ดินทากิน /สอบสวนสิทธิให้เกษตรกร 5,987 ราย พื้นที่ 67,464 ไร่ จัดที่ดิน
ชุมชน/สอบสวนสิทธิรวม 476 ชุมชน เกษตรกร 4,001 ราย พื้นที่ 2,368 ไร่ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน จานวน
2,089,365 ไร่ ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์ (กสน.3) ในนิคมสหกรณ์ 158 ราย พื้นที่
1,512 ไร่ และออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ (กสน.5) ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ 202 ราย พื้นที่ 1,702 ไร่
10) นโยบายเพื่อลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทาง
ขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไป
อีก 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 ก.ค.2558) จะมีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ในส่วนของมาตรการรถเมล์ฟรี
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เฉลี่ย จานวน 11.21 ล้านคน/เดือน และมาตรการรถไฟฟรีเฉลี่ย จานวน 2.68 ล้านคน/เดือน อย่างไรก็ตาม
กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของมาตรการรถเมล์ฟรี –รถไฟฟรีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และภาระด้านงบประมาณภาครัฐ
11) นโยบายเพื่อลดภาระค่าครองชีพด้านการอุปโภคบริโภค

ได้ติดตามตรวจสอบและกากับดูแลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
มาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูก ได้แก่
11.1) จัดงานธงฟ้าทั่วประเทศ 1,003 ครั้ง มูลค่าจาหน่ายกว่า 1,195 ล้านบาท สามารถลด
ค่าครองชีพให้ประชาชนได้กว่า 4.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ากว่า 506 ล้านบาท
11.2) จัดรถ “ธงฟ้าสู่ชุมชน” (Mobile Unit) เพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อ
การครองชีพในแหล่งชุมชนทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ในราคาต่ากว่าท้องตลาด ร้อยละ 20 - 40 เช่น ไข่ไก่
น้าตาลทราย น้ามันพืช ข้าวสาร เป็นต้น จานวน 100 คัน วันละ 50 จุด (จุดละ 2 คัน) รวม 750 จุด โดยมีพิธี
เปิดตัวโครงการฯ พร้อมปล่อยขบวนรถธงฟ้าสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กรุงเทพฯ ซึ่งผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 6 มี.ค.58 มีมูลค่าจาหน่ายประมาณ 93 ล้านบาท สามารถ
ลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณกว่า 34 ล้านบาท
11.3) จัดงานตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด (หนูณิชย์พาช็อป) จานวน 3 ครั้ง ณ เขตบางกะปิ
บางแค และเขตดินแดง มีมูลค่าการจาหน่ายรวม 9.6 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ประมาณ 20,000 คน คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท
11.4) คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วมโครงการอาหารปรุงสาเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานราคา ไม่
เกินจานละ 25 - 35 บาท ภายใต้สัญลักษณ์ “หนูณิชย์...พาชิม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.57 ขณะนี้มีร้านค้า เข้าร่วม
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,525 ราย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 1,489 ราย ส่วนภูมิภาค จานวน 1,036 ราย)
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในการซื้ออาหารปรุงสาเร็จได้ประมาณร้อยละ 10 - 35 ของค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ 2.2 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท
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11.5) จัดงานจาหน่ายสินค้าลดราคาร้อยละ 20 - 70 ทั่วประเทศ เพื่อคืนความสุขและเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายรายใหญ่ห้างค้าปลีกค้าส่ง
ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จานวนกว่า 12,800 สาขาทั่วประเทศ มียอดขายทั้งสิ้น 50,000 ล้าน
บาท
11.6) ลดราคาจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก
ค้าส่งขนาดใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ มาบุญครอง บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส แม็คโคร และท็อปส์ จัดพื้นที่จาหน่าย
อาหารปรุงสาเร็จ ในราคาจาน/ชามละ 30 - 40 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. - 30 มิ.ย. 58
11.7) จัดงาน Thailand Online Mega Sale 2015 โดยจัดกิจกรรมลดราคาสินค้า ร้อยละ
20 - 80 ผ่านเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com รวม 2 ครั้ง มีร้านค้าเข้าร่วม 967 ร้าน สินค้า 7,394
รายการ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 61,244 วิว
12) นโยบายทางภาษีเพื่อให้ประชาชนมีกาลังในการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
12.1) Extend lower personal income tax (0% - 35%) and value-added tax (7%)
rates คงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราเดิม โดย กาหนดให้ผู้ที่มีเงินได้ภาษีไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการ
ยกเว้นภาษี ส่วนผู้ที่มีเงินได้เกิน 150,000 บาท จะได้เสียภาษีตามขั้นบันได ตั้งแต่ร้อยละ 5 - 35 ออกไปอีก 1 ปี
(หรือภาษีที่บุคคลธรรมดาในปี 2558 ที่ต้องยื่นภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 ยังใช้แบบเดิม)
- การขยายระยะเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้อยู่ที่อัตราร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
- มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัม มนาภายในประเทศ
เพื่อช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยบุคคลธรรมดาสามารถเก็บใบเสร็จท่องเที่ยวเพื่อใช้ลดหย่อนการคานวณภาษีได้ถึง
15,000 บาทต่อปี ของปี 2557 ที่จะใช้ยื่นในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคม
2558
1.2 การลงทุนภาคเอกชน
1) นโยบายภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
- ขยายอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 ออกไปจนถึงรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558
- ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ SMEs ที่มีช่วงกาไรสุทธิเกิน 1,000,000 บาท แต่ ไม่เกิน
3,000,000 บาท จากร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ เป็นร้อยละ 15 ของกาไรสุทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2) มาตรการการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ (เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557) เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการเข้ามาเพื่อทาหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการเป็นหลัก เพื่อไม่ให้
เกิดภาวะการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน และให้โครงการต่างๆ ที่ยื่นขอรับส่งเสริมไว้สามารถวางแผนและ
เดินหน้าโครงการได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
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- การขอรับการส่งเสริมและการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนเร่งขึ้นมากในช่วงในครึ่งหลังปี 2557
เมื่อเทียบกับช่วงแรกของปี 2557
ม.ค. –มี.ค. 2557
มิ.ย. – ธ.ค. 2557
การขอรับการส่งเสริมสุทธิ
- จานวนโครงการ

515

2,954

308.3

1,884.4

- จานวนโครงการ

623

1,039

- มูลค่าเงินลงทุน (พันล้านบาท)

50.6

678.8

564

946

137.6

382.1

- มูลค่าเงินลงทุน (พันล้านบาท)
การอนุมัติให้การส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม
- จานวนโครงการ
- มูลค่าเงินลงทุน (พันล้านบาท)

- การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (ร.ง. 4) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ในทุกกรณี

จานวนโรงงานที่ได้รับอนุมัตอิ อกใบอนุญาต
ปริมาณเงินลงทุน (ล้านบาท)

ครึ่งปีแรกของปี 2557

ครึ่งปีหลังของปี 2557

(ระยะเวลาพิจารณา

(ระยะเวลาพิจารณาที่ได้

ภายใน 90 วัน)

ปรับใหม่ภายใน 30 วัน)

1,782

2,378

163,225

202,046

1.3 การพิจารณาอนุญาตต่างๆ
ดาเนินการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อนักลงทุน และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตต่างๆ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สรุปได้ดังนี้
1) การพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
อนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ข้อมูลตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม
2558) เงินลงทุน 227,776.10 ล้านบาท คนงาน 91,741 คน ประกอบด้วย
-

ประกอบกิจการใหม่ 2,126 ราย เงินลงทุน 123,243.65 ล้านบาท คนงาน 48,139 คน
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-

ขยายโรงงาน 402 ราย เงินลงทุน 105657.1 ล้านบาท คนงาน 44,799 คน

เปรียบเทียบกำรอนุญำตประกอบกิจกำร/ขยำยโรงงำน
2500

2126 ราย
1929 ราย

2000
1500
1000
500
0

325 ราย402 ราย

12 ก.ย.56 12 มี.ค.57
12 ก.ย.57 12 มี.ค.58

ที่มา : จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน 12 ก.ย. 56 – 12 มี.ค. 57 และ 12 ก.ย. 57 – 12 มี.ค. 58
- ประกอบกิจการใหม่ เพิ่มขึน้ 23.69 %
ขยายโรงงาน เพิ่มขึ้น 10.21%
2) การพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.การนิคมฯ (ข้อมูลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 – 12 มีนาคม
2558) ดังนี้
32,225 คน

อนุญาตใช้ทดี่ ิน จานวน 134 คาขอ
แจ้งเริ่มประกอบกิจการ จานวน 215 คาขอ เงินลงทุน 219,900 ล้านบาท คนงาน
- อนุญาตขยายโรงงานจานวน 65 คาขอ เงินลงทุน 78,620 ล้านบาท คนงาน 3,923

คน
3) การพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ (การออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ใบอนุญาตทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ใบอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
โดย สมอ. ได้ปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจาก 43 วันทาการ เป็น 26 วันทาการ ทั้งนี้
นับตั้งแต่เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558 มีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว
จานวน 39 ราย 63 ฉบับ
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4) การพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.แร่ฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาอนุญาต
ประทานบัตรและอาชญาบัตร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558 มีผู้ประกอบได้รับใบอนุญาต
ประทานบัตร/ต่ออายุประทานบัต ร/อาชญาบัตร/อาชญาบัตรพิเศษ/โอนประทานบัตรแล้ว จานวน 188 แปลง
มูลค่าแหล่งแร่ 238,541 ล้านบาท มูลค่าการลงทุน (อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่/อาชญาบัติพิเศษ/การลงทุนทาเหมือง)
3,646 ล้านบาท มูลค่าการลงทุน (เหมืองแร่โพแทช) 40,000 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 467,044 ล้าน
บาท ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจาณาอนุญาตประทาน
บัตรและอาชญาบัตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เหลือเพียง 45 วัน
อนุมัติให้มีการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 (Eco Car
Phase 2) โดยให้ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ที่สนใจยื่นคาขอส่งเสริมเพื่อเข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2558 และวางเป้าหมายให้เริ่มผลิตอย่างช้าในปี 2562 เพื่อช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
1.4 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1) มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ NanoFinance) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการอนุญาตให้มีนิติ
บุคคลประเภทใหม่ในระบบสถาบันการเงินไทย โดยกาหนดแนวทางการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพที่มีความเป็นธรรม และกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถคิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่
เกิด แต่ไม่สูงเท่ากับการคิดผลตอบแทนของผู้ให้บริการหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะกาหนดเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
ลูกหนี้แต่ละราย โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่า
กว่า 50 ล้านบาท และอาจเรียกเก็บ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ จากลูกหนี้รวมกันแล้วเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
2) การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) มีลักษณะเป็น
กองทุนเปิด ระหว่างภาครัฐและเอกชน กาหนดขนาดวงเงิน 10,000-25,000 หมื่นล้านบาท (เบื้องต้นรัฐบาลจะ
ร่วมทุนผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) จานวนเงิน 500
ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นภาคเอกชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมด้านเกษตร และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับดิจิตอล
3) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร กลุ่มวัตถุดิบ/สินค้าทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระต้นทุน
การผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ โดยจะเป็นการดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร
4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลางของกระทรวง
มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ประมาณ 7,528 ราย คาดมูลค่าการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 6,346 ล้านบาท
และพัฒนาเสริมสร้างความรู้และให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศรวม 54,895 ราย
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5) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และสร้างตรา (Brand) ให้แก่
สินค้าผ่านกิจกรรมอบรมและการให้บริการต่างๆ อาทิ รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น (PM Award) ตรา
สัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นต้น
๖) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น (1)
การปรับลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ SMEs สาหรับช่วงกาไรสุทธิ 1 - 3 ล้านบาท จากอัตราปัจจุบันร้อย
ละ 20 ลงเหลือร้อยละ 15 และ (2) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ และปัจจัยการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ
7) การจัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยร่วมมือกับสมาคมค้าส่ง - ปลีกไทย
ผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศรวมกว่า 2,443 ราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
จาหน่ายสินค้าราคาพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศ (9 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557) มีมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 285
ล้านบาท สินค้าขายดีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
8) การพั ฒนาสิ น ค้ า ชุ ม ชน โดยพัฒ นาเชิงลึ กเพื่อ สร้า งมูล ค่าเพิ่ม โดยการวิเคราะห์ศัก ยภาพ
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการเพื่อกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความเหมาะสม จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
ด้านการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์รวม 310 ราย อบรมบ่มเพาะด้านการออกแบบ 50 ราย กาหนดกลยุทธ์และ
พั ฒนาสู่ ตลาดออนไลน์ ร วม 3,080 ราย ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 รุ่ น สร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงด้ า นการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ จัดงาน“มหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน” ณ จังหวัดชลบุรีและตรัง
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแต่ละครั้งกว่า 300 คูหา มูลค่าจาหน่ายรวมกว่า 60 ล้านบาท
9) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศการบริโภค ลดค่าครองชีพ สร้างความสามัคคี อาทิ จัดงานพาณิ ชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุข
(200 คูหา) ครั้งที่ 4 จังหวัดกระบี่ และครั้งที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10) มติ ครม. วันที่ 10 มีนาคม 2558 รัฐบาลได้พิจารณามาตรการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs
ไทย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการให้ค วามช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium : SMEs) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กขย. รายงานว่า ได้จัดประชุม กขย. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 โดยมีพล
เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้นาโครงการให้ความช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งโครงการให้ความช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย และ 5 มาตรการ ดังนี้
๗๗

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan) เพื่อช่วยเหลือประคับประคองผู้ประกอบการ
SMEs ขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่วงที่เศรษฐกิจยั งไม่ฟื้นตัว
และสถาบันการเงินเอกชนชะลอการปล่อยสินเชื่อ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่พอจะมีศักยภาพ
จาเป็นต้องปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถก้าวข้ามวัฏจักรขึ้นเป็นขนาดกลาง
และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) สามารถขยาย
ธุรกิจเข้าสู่ตลาด AEC ได้ เป็นการสร้างเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการมีสถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้ให้
การสนับสนุน
2. โครงการ Machine Fund เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการผลิตให้แก่
SMEs โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น
และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต และเพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า
3. มาตรการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institutions : SFIs)
สามารถผ่อนปรนการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับ SMEs ที่ติด Blacklist กับเครดิตบิวโร (บริษัท ข้อมูลเครดิต จากัด)
เพื่อให้ SFIs อื่นที่เข้าร่วม สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีประวัติ Black List ในเครดิตบิวโร
ได้ โดยพิจารณาจากความตั้งใจของผู้ประกอบการ สถานะ และการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของผู้ประกอบการ
SMEs
4. มาตรการผ่อนปรนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) วันที่ 17 ธ.ค.57 โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อย
กู้แก่ลูกค้า ซึ่งได้ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และทาให้วงเงินใหม่เกิน 15 ล้านบาท (ก่อนวันที่ คนร. มีมติห้าม) เป็นไม่
เกิน 50 ล้านบาทต่อราย และ ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายเช่นเดียวกัน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
5. มาตการเพิ่มวงเงินที่รัฐบาลชาระค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อแทน SMEs ในปีแรกที่ให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันสินเชื่อผ่านโครงการ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 5 เพิ่มอีกจานวน 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถได้รับสินเชื่อในระบบสถาบัน
การเงินได้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน และมีการหมุนเวียนเงินในระบบ
เศรษฐกิจไทยมากขึ้น
6. มาตรการชะลอการโอนอานาจจากกระทรวงการคลัง กรณีให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
กากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ออกไป
จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว
7. มาตการทบทวนการกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ของ SFIs ให้
สอดคล้องกับพันธกิจโดยให้พัฒนาจากผลกาไรเป็นตัวชี้วัดหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ โดยมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับพันธกิจในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
ผู้ประกอบการรายย่อยหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่พิจารณา
จากผลกาไรเป็นตัวชี้วัดหลัก
8. โครงการขยายสาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตในพื้นที่
เศรษฐกิจภูมิภาคที่สาคัญ และเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการของ ธพว.
ได้อย่างสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
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9. โครงการจัดตั้ง Website เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาหน่ายสินค้า และบริการ SMEs
รายย่อย เพื่อสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าในประเทศไทยและในกลุ่ม ASEAN+6 โดยเฉพาะ SMEs ขนาด
เล็กและรายย่อยให้เข้าถึงผู้ซื้อทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้โดยตรง และเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดหาสินค้าให้กับ SMEs และผู้ซื้อ
10. โครงการศูนย์ให้บริการธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร (SME.One-stop Service Center)
เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร เพื่อกระจายการให้บริการส่งเสริม SMEs ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้
เข้าถึงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม SME แบบบูรณาการ ลดขั้นตอนระยะเวลาการบริการ และเพื่อสนับสนุน
การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งยั่งยืนเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง
โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้าและบริการของ SMEs ซึ่งจะทาให้ SMEs มีความเข้มแข็งและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวให้สามารถ
ยังคงดาเนินกิจการต่อไปได้โดยเร็ว
1.5 การใช้จ่ายภาครัฐ
1) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
o รัฐบาลได้อนุมตั ิวงเงิน 364.5 พันล้านบาท สาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ตั้งแต่ตุลาคม
2557) ดังนี้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หน่วย:
พันล้านบาท
1. เร่งสัญญาที่เหลือของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ 2557

147.0

2. เร่งสัญญาของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ 2558

129.5

3. เร่งการใช้จ่ายของงบประมาณเหลื่อมปีตั้งแต่ปี 2558

25.0

4. มาตรการเร่งการใช้จ่ายจากงบประมาณกลางที่เหลือจาก 2555-2557 และ
งบประมาณที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านการศึกษา

23.0

การดูแลสุขภาพและการชลประทาน
5. โครงการเพือ่ เพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 'โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
- 1,000 บาทต่อไร่ วงเงิน 15,000 บาทต่อครัวเรือน ครัวเรือนได้รับประโยชน์

40.0

3,600,000 ครัวเรือนเกษตรกร
Total

364.5

o การอนุมัติงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 (2.575 ล้าน
ล้านบาท)
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o อนุมัติกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2558 (597 พันล้านบาท)
o อนุมัติวงเงิน 40 พันล้านบาท สาหรับโครงการบริหารจัดการน้า เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้า
และระบบการควบคุมน้าท่วม
o อนุมัติโครงการจานวน 40 พันโครงการ สาหรับโครงการก่อสร้างถนน เช่น ระบบเครือข่ายถนน
เพื่อการเกษตร และพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเส้นทางไปยังด่านศุลกากรและ SEZ.
2) การเตรียมพร้อมการจัดทากรอบงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2559
o การอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2559 (2.72 ล้านล้านบาท) ภายใต้การดาเนิน
บทบาทนโยบายการคลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สะท้อนได้จากการเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนถึงร้อยละ
20.0 ของงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.5 ของงบประมาณ
FY 2558
FY 2559

1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย

โครงสร้างงบประมาณ

โครงสร้างงบประมาณ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

2,575,000.0

2,720,000.0

20.2

20.2

2,027,858.8

2,100,363.8

78.7

77.2

41,965.4

13,536.2

1.6

0.5

- สัดส่วนต่องบประมาณ

449,475.8

544,000.0

1.4 รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้

17.5

20.0

- สัดส่วนต่องบประมาณ

55,700.0

62,100.0

2.2

2.3

2,325,000.0

2,330,000.0

18.2

17.3

- สัดส่วนต่อ GDP
1.1 รายจ่ายประจา
- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.3 รายจ่ายลงทุน

2. Revenues
- สัดส่วนต่อ GDP

2. มาตรการการสร้างฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งต่อนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
2.1 มาตรการภาษีเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการในภูมิภาค
1) มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ข้ า มประเทศ (International
Headquarters : IHQ) โดยจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ (1)ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้จาก
ค่าบริการ การบริหารเงิน ค่าสิทธิ์ ส่วนเกินทุน เงินปันผลจากวิสาหกิจในเครือที่อยู่ต่างประเทศ (2) ลดอัตราภาษีเงินได้
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นิติบุคคลเหลือ 10% สาหรับรายได้จากค่าบริการและการบริหารเงินจากวิสาหกิจในเครือในประเทศ (3) ยกเว้นภาษี
เงินได้ สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อและขายสินค้าใน ตปท. (Out-out) (4) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10%
สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางในประเทศและขายให้วิสาหกิจในเครือหรือสาขา
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต (In-out) (5) ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับต่างด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญ /ผู้บริหาร
ระดับสูงเหลือ 15% (6) ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับการให้กู้ยืมต่อแก่วิสาหกิจในเครือทั้งในและ ต่างประเทศ (7)
ยกเว้นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่เก็บจากดอกเบี้ยจากการให้กู้ต่อแก่วิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ และ (8) ยกเว้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับเงินปันผลที่จ่ายโดย IHQ ไปยังต่างประเทศ
2) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) โดยจะได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังนี้ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับยอดขายจากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ
(2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลาง
ในประเทศ และขายให้กับวิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต
(3) ยกเว้นภาษีหัก
ณ ที่จ่าย สาหรับเงินปันผลที่จ่ายโดย ITC ไปยังต่างประเทศ และ (4) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ
15% ของรายได้พึงประเมินสาหรับคนต่างด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหารระดับสูงใน ITC
2.2 การปรับเกณฑ์นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PublicPrivate Partnership :PPP)
1) กาหนดให้โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
2) สาหรับโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 พันล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 พันล้านบาท จะแยกการ
พิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) หากเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ให้ดาเนินการตาม
พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ และ 2) หากไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาที่ดินของรัฐในเชิงพาณิชย์
ก็ให้ดาเนินการตามกระบวนการแบบผ่อนปรน โดยมีรูปแบบเดียวกับโครงการที่มีมูลค่าต่ากว่า 1 พันล้านบาท แต่
ให้เพิ่มขั้นตอนการกากับดูแลและรายงานให้คณะกรรมการ PPP ทราบ
3) สาหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ากว่า 1 พันล้านบาทนั้น คณะกรรมการ PPP ได้ มอบหมายให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในโครงการนั้นได้ เพื่อให้การดาเนินโครงการไม่ล่าช้า และไม่เป็น
ภาระกับหน่วยงานเจ้าของโครงการมากเกินไป
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3. การสร้างระบบเศรษฐกิจที่สมดุล
3.1 การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค. 57)

(มีผล 1 ธ.ค. 57)
1. ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือ

ปรับเงินเดือนขั้นสูงจาก 12,285 บาท เป็น 13,285 บาท

ทุกอันดับ เพิ่มขึ้น 3 ขั้น
2. ขรก.ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น สาหรับ

ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจาก 1,500 บาท เป็น 2,000

ระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ 4 ของอัตรา

บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 13,285 บาท

เงินเดือน สาหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง

ขรก.ที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท

3. ขรก. ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน)

ปรับเพิ่มเป็น 10,000 บาท

และได้ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ให้ น าค่ า ตอบแทน
พิ เ ศษตามผลการประเมิ น ในรอบการประเมิ น
ตั้ ง แต่ 1 เม.ย.57 - 30 ก.ย. 57 มารวมเป็ น
เงินเดือน

3.2 การปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดการบิดเบือนราคา และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ราคาก่อน
ราคา ณ
การ
วันที่ 1 ต.ค. 2557

วันที่ 3 มี.ค. 57

เปลีย่ นแปลง

(บาทต่อกิโลกรัม)

(บาทต่อกิโลกรัม)

Δ

NGV
- NGV for personal vehicles

10.50

13.00

+2.50

8.50

10.00

+1.50

- LPG for transport sector

21.38

24.16

+2.78

- LPG for household sector

22.63

24.16

+1.53

Benzene

39.36

36.26

-3.10

Gasohol 95 E10

32.30

29.70

-2.60

- NGV for public vehicles
LPG
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ราคาก่อน

ราคา ณ

การ

วันที่ 1 ต.ค. 2557

วันที่ 3 มี.ค. 57

เปลีย่ นแปลง

(บาทต่อกิโลกรัม)

(บาทต่อกิโลกรัม)

Δ

Gasohol 91

30.28

28.38

-1.90

Gasohol 95 E20

28.98

26.98

-2.00

Gasohol 95 E85

22.68

23.48

+0.80

Diesel

27.89

27.39

-0.50

3.3 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
1)

เร่งรัดโครงการพัฒนาการขนส่งทางถนนที่ได้รับงบประมาณปี 2558 ให้แล้วเสร็จตามแผนกาหนด

โครงการ
1. ทางหลวงหมายเลข 304 อ.
3 วังน้าเขียว ตอน.อ-กบินทร์บุรี
ครราชสีมา ปราจีนบุรีน.จ
2. ทางหลวงหมายเลข 304 อ.
ทาง) ปักธงชัย.อ-กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี.จ (เชื่อมผืนป่า
3 กระบี่ 4 ทางหลวงหมายเลข .
– อกระบี่.ห้วยยอด จ.
4.อ 3183 ทางหลวงหมายเลข .
บ้านบึง– บรรจบทางหลวง
หมายเลข331 – อบ้านค่าย .
ระยอง.จ 3 ตอน
5.อ 314 ทางหลวงหมายเลข .
บางปะกง– ฉะเชิงเทรา ตอน 2
จฉะเชิงเทรา.
6โครงการถนนเชื่อมต่อถนน .
ราชพฤกษ์– ถนนกาญจนา
ภิเษก
7โครงการขยายราชพฤกษ์ .
) 2 ระยะที่ตอนที่ 2ซอยจรัญ (
13 สนิทวงศ์– คลองมหาสวัสดิ์
8โครงการก่อสร้างทางหลวง .
ชนบทสาย จ ผังเมืองรวมเมือง
ชุมพร.ชุมพร จ
9โครงการก่อสร้างทางหลวง .
ชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมือง
ชัยนาท.รวมเมืองชัยนาท จ
10โครงการก่อสร้างทางหลวง .
5และ ง 4ง 2ง 1ชนบท สาย ง
.ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ

ก่อสร้าง
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง
ก่อสร้าง

การจัดซื้อจัด
จ้าง

ประเมินราคา
กลางขออนุมัติ/
ราคากลาง

เวนคืน
ที่ดิน


เตรียมประกวด)
(ราคา

เตรียมประกวด)
(ราคา


อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ศึกษา
ผลกระทบ
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โครงการ

ก่อสร้าง
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง
ก่อสร้าง

เพชรบูรณ์
11ครงการก่อสร้างทางหลวงโ .
(2 ตอนที่) ชนบทสาย กผัง
เมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี จสุ.
ราษฎร์ธานี
12 .โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
บริเวณชายแดนของกรมทาง
หลวงชนบท
13โครงการก่อสร้างทางหลวง .
-พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา
มาบตาพุด

การจัดซื้อจัด
จ้าง

ประเมินราคา
กลางขออนุมัติ/
ราคากลาง

เวนคืน
ที่ดิน

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ศึกษา
ผลกระทบ




(แล้วเสร็จ)

2) การใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในงานโครงสร้างพืน้ ฐานของกระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน

รายการด้าเนินงาน

กรมทางหลวง

งานปูผวิ ทางด้วยแอสฟัลต์ผสมยางพารา (Para Asphalt)
งานฉาบผิว (Para Slurry Seal) ปรับปรุงผิวจราจร
รวมกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท งานปูผวิ ทางด้วยแอสฟัลต์ผสมยางพารา (Para Asphalt)
งานฉาบผิว (Para Slurry Seal) ปรับปรุงผิวจราจร
รวมกรมทางหลวงชนบท
การทางพิเศษ
งานปูผวิ ทางด้วยแอสฟัลต์ผสมยางพารา (Para Asphalt)
งานฉาบผิว (Para Slurry Seal) ปรับปรุงผิวจราจร
รวมการทางพิเศษ
รวมหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม

วงเงิน (ล้านบาท)
2,445
1,687
4,132
1,646
953
2,598
29
167
196
6,926

งบประมาณปี 2558
พื้นที่ผิวทาง (ตร.ม.) ปริมาณน้้ายางดิบ (ตัน)
4,314,006
3,574
11,024,654
1,808
15,338,660
5,382
3,271,410
981
4,978,890
388
8,250,300
1,370
69,000
16
1,086,434
78
1,155,434
94
24,744,394

6,846

รูปแบบการดาเนินการ
● งานผิวทางพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผิวทาง
● งานผิวทางพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการต้านทานการลื่นไถล
และเพื่อยืดอายุของผิวทางเดิม
๘๔
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สานักงานทางหลวงที่ 16
(นครศรีธรรมราช)

สานักงานทางหลวงที่ 17(กระบี่)

ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางพารา

กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 เส้นทาง คือ สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) สายสีน้าเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ/
หัวลาโพง-บางแค) สายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) และสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)
- อยู่ระหว่างประกวดราคา 1 เส้นทาง คือ สายสีเขียว (หมอชิต-คูคต)
โครงข่ายรถไฟฟ้า 10 สายทาง
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- อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดเพื่อเสนอ ครม. อนุมัติโครงการ 3 เส้นทาง คือ สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สาโรง) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุร)ี
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สศช. และ คนร. พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 1 เส้นทาง
คือ สายสีแดง (บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวลาโพง)
- อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อนาเสนอ ครม. อนุมัติโครงการ 1 เส้นทาง คือ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการทางคู่ : ระยะเร่งด่วน4) 6 เส้นทาง
เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง ซึ่งพร้อมที่จะดาเนินการโครงการ 1 เส้นทาง
และอยู่ระหว่างอนุมัติดาเนินโครงการ 2 เส้นทาง และอยู่ระหว่างนาเสนอขออนุมัติ EIA 3 เส้นทาง

57

โครงกำร

58

59

60

61

วงเงิน (ล้ำนบำท)

พร้อมก่อสร้ำง
1.ฉะเชิงเทรา-คลอง19
คอย (106 กม.)

-แก่ง

11,272

เวนคืน
ประกวดราคา

ก่อสร้าง

อยู่ระหว่ำงนำเสนอขออนุมัติโครงกำร
2.ชท.ถนนจิระ-ขอนแก่น (185 กม.)
3.ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (167 กม.)

EIA

อยู่ระหว่ำงนำเสนอขออนุมัติ EIA
4. ลพบุรี-ปากน้าโพ

เวนคืน
E
ครม.
I ประกวดราคา

(148 กม.)
5. มาบกะเบาระ (132 กม.)

เวนคืน
ครม.
ประกวดราคา
น น
ครม. เวนคืเวนคื
ประกวดราคา

A

ชท.ถนนจิ

6. นครปฐม-หัวหิน (165 กม.)

ก่อสร้าง

17,292
ก่อสร้าง
24,842
ก่อสร้าง
29,855

EIA

ครม.

เวนคืน
ประกวดราคา

ก่อสร้าง

EIA

ครม.

เวนคืน
ประกวดราคา

ก่อสร้าง

รวม (903 กม.)

26,007

20,038
129,308
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แผนที่โครงการทางคู่ : ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง

5) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย – จีน
ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
รั ฐ บาลไทยได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือระหว่างรัฐ บาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (MOU ด้ารรถไฟ ไทย
- จีน) โดยแบ่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟฯ เป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1
กรุงเทพฯ - แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย - มาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่ง
คอย - นครราชสีมา และช่วงที่ 4 นครราชสีมา - หนองคาย
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านรถไฟ ไทย – จีน ได้เร่งรัดโครงการความร่วมมือฯ โดยได้จัดประชุม
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือแนวทางดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานและแผนกาหนดการ รูปแบบการลงทุนและ
การเงินแล้ว จานวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในงานและการหารือกรอบทางการเงิน เป็นต้น
๘๗
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4
3
1

2
6) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการ
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้รว่ มลงนามบันทึกแสดงเจตจานงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ 9 ก.พ. 2558 โดยมีสาระส าคัญ คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวจะช่วย
ทาการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ
ประเทศไทย (พ.ศ.2558 -256- 5) และจะสารวจความเป็นไปได้สาหรับความร่วมมือด้านวิชาการรวมถึงการถ่ายโอน
ความรู้ทางวิชาการด้านการขนส่งระบบราง รวมทั้ง จะร่วมมือในการศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาการขนส่งระบบราง
ตามเส้นทาง กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ และกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา –แหลมฉบัง
โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับระดับรัฐมนตรีเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานต่อไป
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เส้นทาง

ระยะทาง
(กม.)

กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

180

กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ

255

กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง

139

รวม

574

สถานะ

รฟท. อยู่ระหว่าง
ศึกษาความเหมาะสม

เส้นทาง

ระยะทาง

สถานะ

ตาก-พิษณุโลกเพชรบูรณ์-ขอนแก่นร้อยเอ็ด-มุกดาหาร

718

ยังไม่มีผลการศึกษา

7) การแก้ไขปัญหาทางลักผ่านเสมอระดับทางรถไฟ : ปี 2558
มีแผนจะติดตั้งป้ายหยุด ป้ายรูปรถไฟ สัญญาณเตือน ไฟกระพริบ
เนินชะลอความเร็ว และป้ายเตือนบริเวณทางลักผ่าน 584 แห่ง
โดยมีกาหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2558 และติดตั้งเครื่องกั้นถนน
130 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติและจัดประกวดราคา
8
)
โครงการพัฒนาระบบขนส่งโดยสารทางน้าใน
แม่น้าเจ้าพระยา
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ารองรับผู้โดยสาร 200,000 คน/วัน เชื่อมโยงการเดินทางกับระบบ
ขนส่งสาธารณะทุกประเภท และยกระดับท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือซึ่ง จท. มีแผนปรับปรุงท่าเรือ 17 แห่ง ขณะนี้ได้
ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเสร็จ 3 แห่ง ในเดือน ก.ย. 2558 (ท่าเทียบเรือพรานนก ราชวงศ์ และสี่พระยา)
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สาหรับภาคเอกชนได้เสนอแนวทางการพัฒนา ท่าเทียบเรือเป็นสถานีเ รือ 19 แห่ง (สอดคล้องกับ
แผนของ จท.) ระยะแรกจะดาเนินการ 9 แห่ง (นาร่องก่อน 3 แห่ง: ท่าเรือปิ่นเกล้า สาทร และนนทบุรี ) ขณะนี้
ภาคเอกชนได้เสนอกรมธนารักษ์พิจารณาขอใช้พื้นที่แล้ว ภายหลังได้รับความเห็นชอบจะดาเนินการแล้วเสร็จ

จทดาเนินการ . ดาเนินการแล้วเสร็จปี 58-59 จท ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว . รฟม. สร้าง เอกชน พัฒนา
ก่อนปี
เสร็จภายในปี
ภายใน 3 – 6 เดือน
9) การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในอนาคต ด้วยการบูรณาการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ โดยคงความเป็น
ท่าอากาศยานทหารที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวคิด “One Airport two mission”
โดยระยะแรก (ปี 2558-2560) จะให้รองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อปี
ขณะนีไ้ ด้หารือร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 2 ครั้ง และจะกาหนดการประชุมร่วม
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผู้บัญชาการทหารเรือต่อไป
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10) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้าน
คนต่อปี ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2554 – ปี 2560 (งบประมาณ 5,791 ล้านบาท )
ทอท. ได้ปรับแผนเร่งรัดการดาเนินงาน
- กลุ่มงานอาคารทดแทนดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ มี.ค. 2557,
- งานอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 2559
- ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 2560
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11) การปรับปรุงการให้บริการบริเวณ VISA on ARRIVAL ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดาเนินการดังนี้
 จัดเก้าอี้พักคอยสาหรับ Group Tour ประมาณ
300 ที่นั่ง
 ดาเนินการขยายพื้นที่พักรอผู้โดยสารให้สามารถ
รองรั บ ผู้ โ ดยสารได้ เ พิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มตั้ ง เสา FORKLINE
เพื่อความเป็นระเบียบในการเข้าแถวรอรับการตรวจลงตรา
 ประสานงานกั บ บก.ตม.2 ในการแก้ ไขปั ญ หา
การตรวจลงตรา และจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการผู้โดยสาร
 จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โตาะ
ติดตั้งป้ายแนะนาภาษาจีนเพิ่มเติม และเพิ่มจุดให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา

(4) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้มีการดาเนินการในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
1. กระทรวงการคลังได้ประสานงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง
ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยการแปลงหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ (Refinance) นอกจากนี้ ปัจจุบัน
กระทรวงการคลังมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สายด่วน 1359
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สศค. /ประชาชนเดินทางร้องทุกข์ด้วยตนเอง /ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานัก
นายกรั ฐ มนตรี ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ต้ น ซึ่ ง
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
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ซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนชุมชน พร้อม
พัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มี
มติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสาคัญและสถานะปัจจุบัน ดังนี้
o สาระสาคัญ : แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน จะให้ชุมชนเข้า
มามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ สมาชิกในชุมชนผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมี
ศักยภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวจะ
สร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไก
ในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ เพื่อ ให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้ และสามารถชาระหนี้ได้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก
o สถานะปัจจุบัน :
- กระทรวงการคลังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและ
ยั่งยืนที่คสช. ได้มีมติเห็นชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 182/2558 เรือ่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- ปัจจุบัน สศค. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4 คณะ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และมอบหมาย
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
3. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (Nano-Finance)
ซึ่งเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาด้านการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน โดยการเพิ่มจานวนผู้ให้บริการสินเชื่อ
โดยมีสาระสาคัญและสถานะปัจจุบัน ดังนี้
o สาระสาคัญ : สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กากับ หรือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็น
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการเปิดโอกาสให้นิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดสามารถให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อ การประกอบอาชีพ สาหรับบุคคลธรรมดาได้
ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งจะเป็นการส่ งเสริมให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น
o สถานะปัจจุบัน :
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่องสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งความคืบหน้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ว่า ขณะนี้มีผู้สนใจขอ
จดทะเบียนเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจนาโนไฟแนนซ์รวมทั้งสิ้น 16 ราย (เปิดเผยชื่อไม่ได้ทั้งหมด) มี 3 รายที่
ตรวจสอบเอกสารผ่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการ ธปท. (ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 58)
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4. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
o สาระสาคัญ :
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกหนี้และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้นอกระบบด้วย โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย สศค.
มีหน้าที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการกากับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ให้
สินเชื่อที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้
o สถานะปัจจุบัน :
- กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดาเนินการออกประกาศและอนุบัญญัตติ ามพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
(5) การสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ
นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใส
ของภาครัฐ
5.1 ข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact)
- ข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) คือ การตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ผู้ต้องการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการลงทุนต่างๆของรัฐ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
การเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สาคัญในทุกกระบวน การให้
โปร่งใส โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็น ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มเขียนทีโออาร์ จนสิ้นสุดโครงการ โครงการนี้ริเริ่มโดยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ
- ขั้นต้น ข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) จะถูกนามาใช้ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
รถเมล์ NGV และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
5.2 ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative :CoST)
- แนวทางความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ :CoST เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for
International Development ของประเทศอังกฤษภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างกลไกและมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐขึ้นในประเทศต่างๆ
- ระบบ CoST จึงเป็นการพยายามเพิ่มความโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งความโปร่งใสจะถือว่าเป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยา” ที่จะช่วยลดการจัดการที่ไม่ดี การคอร์รัปชัน
ต่างๆ อีกด้านจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ และสุดท้ายส่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนนที่ดีขึ้น โรงเรียนที่ดีขึ้น หรือโรงพยาบาลที่ดีขึ้น เป็นต้น
- ขั้นต้น ระบบ CoST จะถูกนามาใช้ ในโครงการส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิ
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6. สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
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7. การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
7.1 การสร้างตลาดกลางเกษตรในชุมชน/ท้องถิ่น ตลาดนัดข้าว/สินค้าทางการเกษตร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดาริให้จัดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นตลาดน้าวิถีไทย
เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาคลองของกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งน้าใส และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยได้มี
การนาสินค้าเกษตร ได้แก่ กล้วยไม้ไทย และข้าว มาจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการสร้างตลาดและช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเกษตรอันจะนาไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป
1) ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ โดยได้มีการนากล้วยไม้ และผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้มาจัดจาหน่ายบริเวณ
ข้างทาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2558 และจัดให้มีตลาดน้าวิถีไทย ช่วงระหว่างวันที่ 12
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 จากสะพานอรทัยถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยได้จัดให้มีการจาหน่ายอาหารอร่อย
และราคาถูก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีตลาดบก ซึ่งได้รวบรวมอาหารอร่อย มีชื่อเสียง และราคาถูกของเขตและ
ชุมชนต่าง ๆ และสินค้าไทยของดี กทม. Bangkok Brand มาจัดจาหน่าย
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นรม. ได้มีดาริให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีตลาดนัด
สินค้าทางการเกษตรอย่างยั่งยืนตลอด ทั้งปี และยังจะได้มี
การพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้าที่
เน้น วิถี ชีวิ ตและความเป็น ไทย จั ด ท าเลนรถจั กรยาน และ
พั ฒ นาริ ม น้ า โดยจะได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วย
ทั้งนี้ ให้ นรม. ได้มีดาริให้มีการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้า ลาคลองเป็นเส้นทางสัญจรทางน้าและแหล่งท่องเที่ยวใน
ทุกจังหวัด
2) ตลาดนัดข้าว/สินค้าทางการเกษตร ได้ดาเนินการจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย” ณ บริเวณถนนด้านข้าง
ทาเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 โดยมีกิจกรรม จัดนิทรรศการ พระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ กับการพัฒนาข้าวไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย และองค์ความรู้
ข้าว (ด้านความหลากหลายทางชีวพันธุ์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการ และด้านการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย จัดแสดงสินค้า
ข้าวคุณภาพและนวัตกรรมการแปรรูป นิทรรศการการเชื่อมโยงสินค้าข้าวคุณภาพจากชุมชนต่างๆ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว ในรูปแบบของกิจกรรมศาลาข้าวไทย กิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมการสาธิต ฝึกอาชีพ
ด้านการแปรรูปข้าว แสดงการสาธิต และการฝึกอาชีพการทาอาหารแปรรูปจากข้าว เช่น น้าข้าวกล้องงอก ไอศกรีม
น้าข้าวกล้องงอก ชาข้าวเหนียวลืมผัว ซูชิ สมูทตี้ข้าวกล้องงอก ข้าวหมาก โลชั่นจากข้าว ลิบบาล์ม ฯลฯ และจาหน่าย
ข้าวคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสผู้บริโภคในเมืองได้เข้าถึงสินค้าข้าวคุณภาพของดีเมืองไทยได้อย่างทั่วถึง และเชิญชวนให้
คนไทยหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้น และเชื่อมโยงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว สินค้าข้าวคุณภาพของชุมชนสู่
ตลาดเมือง
3) โครงการตลาดเกษตรกร โดยการสร้างและพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยมีหลักการโครงการ (1) เพื่อ
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจาหน่าย
โดยตรง (2) เพื่อเสนอขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบต่างๆ
เช่น GAP GMP (3) เพื่อเปิดตัวผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือได้รับการพัฒนาโดยการบรรจุภัณฑ์ หรือที่
มีคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และ (4) เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัด ได้มีโอกาสร่วมมือในการจัดการตลาด
เกษตรกรในลักษณะ CSR
การดาเนินงาน ได้จัดตั้งตลาดเกษตรกร เป้าหมาย 77 จังหวัด ปัจจุบันเปิดครบแล้ว 77 จังหวัด 86 แห่ง
เปิดขายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีสินค้าที่จาหน่ายในตลาดเกษตรกร เช่น พืชผักปลอดสารพิษ ผลไม้
สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประมง
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4) โครงการตลาดนั ดชุ ม ชน ไทยช่ วยไทย คนไทยยิ้ ม ได้ เ พื่ อ ช่ วยผู้ ประกอบอาชี พ ทางการเกษตร
ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกลดรายจ่าย
ของครัวเรือน โดยจัดตลาดชุมชนแล้ว รวม 2,102 แห่ง มีผู้ร่วมจาหน่ายสินค้า รวม 83,224 ราย ยอดจาหน่ายสินค้า
สะสม 796,979,119 บาท
7.2 การลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลื อเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต โดยออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการขอความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้จาหน่ายลดราคาปุ๋ยเคมีจากเดิมกระสอบละ (50
กิโลกรัม) 40 - 50 บาท ส่วนยาป้องกันหรือยากาจัดศัตรูพืชลดราคาจากเดิมประมาณร้อยละ 5 - 10 สามารถ ลด
ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวได้มากกว่า 3,600 ล้านบาท และให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจสอบ
การจาหน่ายให้เป็นไปตามราคาที่แนะนา อย่างใกล้ชิด
7.3 การให้ความช่วยเหลือมาตรการต่างๆ สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไรมีเสียงสะท้อนกลับมาอย่างไรบ้าง
1) ดาเนินมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว (ร้อยละ 3) ในการเก็บสต็อก เป้าหมาย 6 ล้านตัน มี
ผู้ประกอบการผ่านการรับรอง 153 รายใน 25 จังหวัด วงเงินกู้ 33,234 ล้านบาท ปริมาณเก็บสต็อก 3.24 ล้านตัน
2) จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2557/58 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ (ตั้งแต่ ต.ค. 57
- 20 มี.ค. 58) รวม 138 ครั้ง ใน 40 จังหวัด ปริมาณซื้อขาย 98,106ตัน มูลค่าประมาณ 992 ล้านบาท ส่งผลให้
ราคารับซื้อข้าว ณ ท่าข้าวโรงสีปรับสูงขึ้นตันละ 100 - 800 บาท
8. ผลงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของรัฐบาลไทย ในช่ วงระยะเวลา 6 เดือน
(ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
8.1 เหตุผลและความจาเป็น
1) โครงการทวายเป็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะเวลารวม 75 ปี
ครอบคลุมท่าเรือน้าลึก นิคมอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบน้า ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และถนนเชื่อมโยงสู่ไทย
โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีเนื้อที่ 196.5 ตร.กม. ตั้งอยู่ในภาคตะนาวศรี ของเมียนมา ห่างจากย่างกุ้ง 600 กม.
ห่างชายแดนไทย-เมียนมา 132 กม. ห่างจากกรุงเทพฯ 330 กม.
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2) โครงการทวายจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค สร้างทางลัดโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงไทยกับโลกตะวันตก ลดระยะเวลาและประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้า เป็นโอกาสในการขยายฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ในไทยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนและตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เป็นการขยายความเจริญด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจตลอดเส้นทางเศรษฐกิจ สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต
3) โครงการทวายมีความสอดคล้องกับแผนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของแผน
แม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาจึงได้มีความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนโครงการทวายมาโดยตลอดทุกสมัย และมีการลงนามใน MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
8.2 กลไกการดาเนินงาน
1) รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลเมี ยนมาได้ จัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมา 2 ระดั บ ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (JHC) มีรองนายกรัฐมนตรีไทย และรองประธานาธิบดีเมียนมา
เป็นประธานร่วม และ 2) คณะกรรมการประสานงานร่วมไทย-เมียนมา (JCC) มี รมช.คค ไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานฯ เมียนมา เป็นประธานร่วม โดย สศช. และกต เป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะ
2) ปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลาอปเม้นท์ จากัด เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) โดย
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ของไทย และ Foreign
Economic Relations Department (FERD) ของเมียนมาร์ร่วมลงทุนในสัดส่วนเท่ากัน เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหานักลงทุนและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC)
8.3 ผลการดาเนินงานในระยะ 6 เดือน
1) คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รับทราบผลการประชุม JHC ครั้งที่ 3 และผลการ
ประชุม JCC ครั้งที่ 5 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและ สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมียนมา
จัดทาข้อเสนอและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเงื่ อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาลเมียนมาสาหรับโครงการ
ถนนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
เนื่องจากความช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยให้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกมีความเป็นไปได้สูงขึ้น
2) เริ่มดาเนินโครงการศึกษา Integrated Master Plan for Dawei SEZ โดย สพพ. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2558
3) นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาร์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจากการเยือนประเทศทั้งสอง
อย่างเป็นทางการ ประกอบกับมีการประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีท่าทีเชิงบวก
และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดาเนินโครงการทวาย
8.4 การดาเนินงานระยะต่อไป
1) พิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาลเมียนมาร์สาหรับโครงการถนน
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาโครงการ
2) ติดตามความก้าวหน้าการลงนามสัญญาสัมปทานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก
๑๐๑
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3) วางแผนเตรียมการสนับสนุนการพัฒนาโครงการระยะต่อไป ซึ่งจะมีการจัดประชุม JHC / JCC และการ
ประชุมสามฝ่ายร่วมกับเมียนมาและญี่ปุ่นต่อไป
9. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9.1 หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 7.6 กาหนดให้มีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู
การค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National
Single Window (NSW) และสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้าน
คลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทาให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
9.2 กลไกการดาเนินงาน
ปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งแต่งตั้งตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ กนพ. เพื่อขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 4 คณะ
ได้ แก่ 1)
คณะอนุ กรรมการด้ านสิ ทธิ ประโยชน์ ขอบเขตพื้ นที่ และศู นย์ บริ การเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น
2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความมั่นคง 3) คณะอนุกรรมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร และ 4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ
9.3 แนวทางการดาเนินงาน
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยออกประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่มีศักยภาพตามเขตการ
ปกครอง
2) การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดทางภาษีและ
มิใช่ภาษี วางมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
3) การจัดระบบสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านแรงงานต่างด้าว จัดหลักสูตรอบรมแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
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4) การพั ฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและด่านศุล กากร โดยพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การขนส่ง 2) ด่า น
ศุลกากรและระบบการผ่านแดน 3) นิคมอุตสาหกรรม และ 4) สาธารณูปโภค
5) การบริหารจัดการพื้นที่ของรัฐ โดยภาครัฐนาที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้ เอกชนเช่าเพื่อลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9.4 ผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือน
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตาบล ใน
10 อาเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร
และสงขลา
- เห็นชอบการกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย
เชียงราย นครพนม นราธิวาสและกาญจนบุรี
- เห็นชอบแปลงที่ดินของรัฐที่จะดาเนินการเพื่อนามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 6 จังหวัด (5 จังหวัดระยะแรก และหนองคาย)
2) การกาหนดสิทธิประโยชน์
- เห็ น ชอบให้ ก ารลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นระดั บ สู ง สุ ด หรื อ
ใกล้เคียงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไปรวมทั้งอนุญาตให้ใช้แรงงานต่าง
ด้าวไร้ฝีมือในลักษณะไป-กลับ ซึ่งต่อมา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เห็นชอบกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 จานวน 13 กลุ่มกิจการ
- ให้จัดตั้งและเปิดดาเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก 5 จังหวัด โดยใช้พื้นที่ศูนย์ดารงธรรม
3)

การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
- เห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานใน
ลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบ (18 ก.พ.- 18 เม.ย.
2558)
- ให้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน (OSS) ใน 5 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด
๑๐๓
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- ให้มีแผนฝึกฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
4) โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
- เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ปี 2557-2565 รองรับพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จานวน 6 พื้นที่ (7 ด่าน) ได้แก่ จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.สงขลา
(สะเดาและปาดังเบซาร์) และ จ.หนองคาย
- เห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน ปี 2558 จานวน 52 โครงการ วงเงิน 2,642.880 ล้านบาท โดยให้
ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น
- เห็นชอบให้กรมทางหลวงดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้า
เมยแห่งที่ 2 วงเงินรวม 3,900 ล้านบาท
5) การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ดาเนินการแล้ว 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) จ.ตาก โดยให้เครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่นาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ
เมียนมา และ 2) จ.สระแก้ว ซึ่งได้ประสานสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด ตัวแทนผู้นาฝ่ายไทย คณะกรรมการสห
คมแขมร์ อังเกอร์ ประเทศกัมพูชา และตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ทาข้ อตกลง
ร่วมกันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์โคนมของสหกรณ์กับมันเส้นสะอาดจากกัมพูชา
9.5 การดาเนินงานในระยะต่อไป
1) สานักงาน BOI นาเสนอกิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาและออกเป็นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป
2) กระทรวงมหาดไทยและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทารายละเอียดทางด้านกฎหมายและการ
ชดเชยค่าที่ดินเสนอ คสช.
3) กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการหารือกับกัมพูชา โดยประสานกองบัญชาการกองทัพ
ไทย และ สศช. เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา บริ เวณพื้นที่บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญ ประเทศ
จ.สระแก้ว
4) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อยุติการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายร่วมกันจัดทา
Memorandum of Agreement (MOA) กับกัมพูชาเพื่อเป็นการตกลงว่าการพัฒนาจุดผ่านแดนดังกล่าวจะไม่
กระทบต่อการปักปันเขตแดนระหว่างกัน

๑๐๔

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

ด้านการต่างประเทศ
การสร้างความเชื่อมั่นและการชี้แจงทาความเข้าใจกับต่างชาติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ผู้บริหารกระทรวงฯ รวมถึงคณะผู้แทนทางการทูตของไทยทั่วโลก ได้ชี้แจงสถานการณ์และ
พัฒนาการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการดาเนินการตามแผน road map ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง ทาให้นานาชาติเข้าใจสถานการณ์และให้การ
ส นั บ ส นุ น ไ ท ย ใ ห้ ก ลั บ คื น สู่ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย โ ด ย เ ร็ ว โ ด ย จ ะ เ ห็ น ไ ด้ จ า ก มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
การเยือนในระดับสูงของรัฐบาล อาทิ การเยือนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีรัสเซียเป็น
ครั้งแรกในระดับผู้นาในรอบ 25 ปี การเยือนของนายกรัฐมนตรีบาห์เรน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศญี่ปุ่น ประธานสภาชาติพันธุ์แห่งเมียนมา รวมทั้งการยอมรับให้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสาคัญ อาทิ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเชีย-ยุโรป

นรม. เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ (9 – 10 ต.ค. 57)

นรม. เข้าร่วมการประชุมผู้นาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 10 ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี
(15 – 17 ต.ค. 57)
๑๐๕

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

นรม. เยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ (30 – 31 ต.ค. 57)

รมช.กต. เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 14
ณ มืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย (6 – 9 ต.ค. 58)

๑๐๖

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

นาย Tony Blair อดีต นรม. สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ทีท่ าเนียบรัฐบาล (3 พ.ย. 57)

นรม. เข้าร่วมการประชุมผู้นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) ครั้งที่ 22
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (6 – 11 พ.ย. 57)
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงการต่างประเทศได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและในทุกระดับ นับตั้งแต่การเยือนเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว
เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี โดยได้หยิบยกประเด็นที่รัฐบาล
ต้องการมุ่งเร่งรัดผลักดันขึ้นหารือในระหว่างการเยือนประเทศเหล่านั้น เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
๑๐๗

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมถึงการหารือกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านในกรอบต่าง ๆ เพื่อวางพื้นฐานไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างกันและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทย
นอกจากไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 5 แล้ว รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 ณ เสียมราฐ กัมพูชา การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมและคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม
ไทย-ลาว ณ สปป.ลาว การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ณ กรุงฮานอย
เป็นต้น

นรม. เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ (26 – 27 พ.ย. 57)

นรม. เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ (27 – 28 พ.ย. 57)

๑๐๘

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

นรม. เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ (1 ธ.ค. 57)

รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”
ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (2 ธ.ค.57)

รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในการเปิดงานสานเสวนาปฏิรูป “On the Path to Reform”
จัดโดย กต. ร่วมกับสานักงานเลขาธิการรัฐสภา และสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา (3 ธ.ค. 57)
๑๐๙

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (5th GMS Summit) (19 – 20 ธ.ค. 57)

นรม. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (22 – 23 ธ.ค. 57)

นรม. เป็นประธานในงานราลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
ณ อนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต. 813 จ.พังงา (26 ธ.ค. 57)
๑๑๐

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ประสานงานกับส่ วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลักดันการปฏิบัติตามพันธกิจการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความเชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียนในทุกมิติ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วนผ่าน
กิจกรรมสาคัญต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ASEAN Community Roadshow กิจกรรมอาเซียนสัญจร การ
อบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การเปิดห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษา และการจั ด เสวนาในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น เป็ น ต้ น รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ เตรียมความพร้อมประเทศ
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกากับดูแลการดาเนินการของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา
อย่างมีประสิท ธิภาพและมี การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แนวทางและท่าทีไทยในการดาเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน
การดาเนินการตามพันธกรณีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมประเทศไทยนั้น ได้
ดาเนินการไปพร้อมกันกับการแสดงบทบาทนาและสร้างสรรค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาและการ
เตรียมการภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งไทยได้มีส่วนสาคัญในการผลักดันแผนการดาเนินงานต่าง ๆ
ผ่านกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยังได้ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
โดยมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเป็นประเทศผู้ประสานงาน
อาเซียน-จีน ผลักดันความร่วมมือกับอินเดียผ่านการเข้าร่วมการประชุม India – ASEAN Delhi Dialogue และ
เป็นแกนประสานอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคผ่านกรอบ East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional Forum (ARF)
การกระชั บความสั มพัน ธ์และส่ งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนายกรัฐมนตรี และ
รองนายกรัฐ มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดาเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก ด้วย
การเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศที่สาคัญทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี รวมถึงการเยือนมิตรประเทศอย่างเป็น
ทางการ อาทิ เดินทางเยือนจีน ญี่ปุ่น และเข้าร่วมการประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 ที่นครมิลาน การประชุม
ผู้นาอาเซียนที่กรุงเนปิดอว์ การประชุมผู้นาเอเปค ที่กรุงปักกิ่ง และการประชุม UN World Conference on
Disaster Risk Reduction ครั้งที่ 3 ที่เมืองเซนได ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการคงบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และ
เป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนโอกาสในการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากับมิตรประเทศ และ
ช่วยเหลือมิตรประเทศในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิม
อาทิ สนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนมุสลิมไทยในกิจการฮัจย์ จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง
ความเข้าใจกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
การทูตเพื่อประชาชน กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ รวมทั้งดูแลคนไทย ทั้งแรงงานและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงในต่างประเทศ เช่น การช่วยเหลือลูกเรือ
ประมงไทยซึ่งถูกกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียควบคุมตัวเป็นเวลาเกือบ 5 ปี การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในประเทศ
อินโดนีเซีย การช่วยเหลือการอพยพคนไทยออกจากลิเบีย เยเมน กลับประเทศไทย ในส่วนของแรงงาน กระทรวง
๑๑๑
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การต่างประเทศได้ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันมาตรการซึ่งสร้างหลักประกันในสิทธิและ
สวัสดิการของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในส่วนของพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้บริก ารหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ การเปิด
ให้ทาหนังสือเดินทางในวันเสาร์ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ จนถึงเดือนเมษายน 2558

ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1. การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้
การตรวจสอบข้อเท็ จจริง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 923 เรื่อง (ในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 มีจานวน 109 เรื่อง)
การไต่สวนข้อเท็จจริง ดาเนินการไต่ สวนข้อเท็จจริง รวม 718 เรื่อง (ในรอบเดือนกุมภาพันธ์
2558 มีจานวน 166 เรื่อง)
2. การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่
ประสบความสาเร็จคือองค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC)
จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ ส่ วนราชการยั งได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนราชการระดับกระทรวง ส่วนราชการที่
อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวม
ทั้งสิ้น 35 แห่ง โดยเป็นแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยใช้แนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
3. การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้า
ระวัง และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
4. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
4.1 จากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ต่อต้านการการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๑๒
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4.2 คณะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (คตช.) ได้ ว างแนวทางแก้ ไ ขโดยวาง
หลักการ 3 ป. ได้แก่

๑. ปลูกฝัง ต้องไม่โกง (Passive) ต้องไม่ยอมให้มีการโกง (Active)

๓ ป.
๒. ป้องกัน วางระบบให้คอร์รัปชันทา
ได้ยากและถูกจับง่าย

๓. ปราบปราม จับ “ปลาใหญ่” และกวดขัน
กฎระเบียบเล็กน้อย

4.3 การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของภาครั ฐ (Construction

Sector

Transparency Initiative : CoST) และ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ที่มีความเกี่ยวข้องจากทั้ง
3 หน่วยงานที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ได้แก่

๑๑๓
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หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำ/ผู้ทำ
สัญญำ หรือตัวแทน

๑ ) ต้ อ งเ ปิ ด เ ผยข้ อ มู ล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ตาม
ขั้นตอนที่กาหนด
๒) ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคา
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ ด าเนิ น การใดๆ กั บ ผู้
เสนอราคา/ผู้ทาสัญญา ใน
ลั ก ษณะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ
สงสัยที่ส่อไปในทางทุจริต
หรืออาจนาไปสู่การทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่
๓ ) อ นุ ญ า ต ใ ห้ ผู้
สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ เ ข้ า ร่ ว ม
สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ตลอดระยะเวลา
ของโครงการในทุกขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ในกรณี ที่พ บว่ า กรรมการ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ หรือ
ได้กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงฯ กาหนด หรื อ
พบเห็ น พฤติ ก รรมที่ ส่ อ ไป
ในทางทุจ ริตหรืออาจนาไปสู่
การทุจริตได้ ให้แจ้งหน่วยงาน
ภาครัฐเจ้าของโครงการ

๑) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
และวิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่
จ าเป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ทุ จ ริ ต ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
สนับสนุนให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม
๒) ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับ
ว่ า จะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจ
ให้ร่วมดาเนินการใดๆ ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้ อ ม
อันเป็นการให้ประโยชน์ใน
การเสนอราคา หรื อ การ
สมยอมกั น ยิ น ยอมให้ ผู้
สังเกตการณ์ตามข้อตกลง
ฯ นี้
๓) เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์
และตรวจสอบโครงการได้
ใ น ขั้ น ต อ น ต่ า ง ๆ
เช่ น เดี ย วกั บ หน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการ

ผู้สังเกตกำรณ์
๑) เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ตลอดระยะเวลา
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ทุ ก
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) ปฏิ บัติ หน้ า ที่ โดยอิ สระ
ซื่อสัตย์และเป็นกลาง
๓ ) ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์
๔) มีสิทธิขอข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๕) ให้ความร่วมมือในการ
ให้ ห น่ ว ยงาน ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
เสนอข้อมูล ให้ข้อมูล แจ้ง
เบาะแส ตรวจทานบั ญ ชี
ร า ย ก า ร รั บ จ่ า ย ข อ ง
โครงการ

๔ ) ผู้ ท า สั ญ ญ า ต้ อ ง
รับผิดชอบการกระทาของ
ผู้รับเหมาช่วงใดๆ ของตน
(ถ้ามี)

4.4 การใช้ข้อตกลงคุณธรรมในโครงการนาร่อง โดยที่ประชุมมีมติให้ทดลองทาข้อตกลง
คุณธรรมในโครงการนารอง 2 โครงการ ได้แก่
- โครงการจัดหารถโดยสารโดยใช้กาาซธรรมชาติของ ขสมก. จานวน 489 คัน
๑๑๔
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-

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ส่วนต่อขยายสายสีน้าเงิน
4.5 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ

จานวน 4 คณะ ดังนี้

๑.

คณะอนุกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติด้ำนกำรปลูกจิตสำนึกและสร้ำงกำรรับรู้
โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแนวทาง
และมาตรการเพื่อปลูกฝังจิตสานึกและรณรงค์ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งการ
ขับเคลื่อนจิตสานึกสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ “คนไทยไม่โกง” (โตไปไม่โกง, นักการเมืองไม่
โกง, ประชาสังคมไม่โกง, สื่อไม่โกง, เอกชนไม่โกง, โตแล้วอย่าโกง/โตแล้วไม่โกง, บัณฑิต
ไม่โกง)

๒.

คณะอนุกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต โดยมี รศ.ดร.
ต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธานอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่บูรณาการแนวทางหรือ
มาตรการในการป้อ งกั นการทุ จ ริ ตที่ มีอ ยู่อ ย่า งกระจั ด กระจายเพื่อ วางระบบในการ
ป้องกันการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เสนอแนวทางหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
เพื่อ คตช.

๓.

คณะอนุกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยมี รศ.ดร.สังศิต
พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
โครงการและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๔.

คณะอนุกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีอธิบดี
กรมบัญชีกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่อานวยการ ประสานงาน และ
กากับดูแล การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมตามที่ คตช. อนุมัติ พิจารณากาหนดแนวปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหา จากการดาเนินงานการใช้ข้อตกลงคุณธรรมกับโครงการนาร่อง

ตั ว อย่ า งผลการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ในภารกิ จ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ภายใต้ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) ประกอบด้วย
1) การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) ได้
ลงพื้ น ที่ สุ่ ม ตรวจสอบ 14 จั ง หวั ด (ก าแพงเพชร พิ จิ ต ร เพชรบู ร ณ์ เชี ย งใหม่ ล าพู น ล าปาง นครสวรรค์
๑๑๕
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พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร) ประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวนากว่า 2,000 คน พบการกระทาผิด (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียก
รั บ เงิ น ชาวนาเป็ น ค่ า รั บ รองแบบรายงานผลตามมาตรการในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าและจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง (2) การขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องและความผิดพลาดของระบบ
ข้อมูลทางราชการ (การแจ้งขึ้นทะเบียนซ้าซ้อนกับรายอื่น ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ลงชื่อทาประชาคม ผู้ขึ้นทะเบียน
ไม่ใช่เกษตรกร (ชาวนา) จริง ข้อมูลชื่อ-นามสกุล/เลขบัตรประจาตัวประชาชนของชาวนาระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร และ ธ.ก.ส. ไม่ตรงกัน ธ.ก.ส.จ่ายเงินไม่ถูกต้อง)
2) การตรวจสอบการทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (งบแปรญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) พบว่า
(1) การเสนอขอเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามั ญ พิจารณาในส่วนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตั้ งงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 4,604,170,000 บาท โดยแบ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท จากงบประมาณ 3,947,278,000 บาท พบ
เอกสารจัดสรรวงเงินที่มีลักษณะแบ่งปันเป็นโควตารูปแบบต่างๆ (2) รูปแบบการก่อสร้างสนามฟุตซอล รูปแบบที่
1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง รูปแบบที่ 2 การจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 301,160,354
บาท คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเป็นกรณีมีมูลความผิดเกี่ยวกับการสมยอมราคาในการเสนอราคาต่อหน่วยของ
รัฐซึ่งอยู่ในอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาดาเนินการ
3) การตรวจสอบการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) พบว่า (1)
นายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เขียนโครงการไม่ดาเนินการสืบราคาจริงก่อนนาเสนอโครงการ ได้ใช้ใบเสนอ
ราคาของผู้ประกอบการประกอบการนาเสนอโครงการ (2) วิศวกรที่ตรวจสอบโครงการไม่ปฏิบัติ/ละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ (3) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางระดับอาเภอ เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีราคากลาง (4) คณะกรรมการกาหนดราคากลางไม่ดาเนินการสืบราคา แต่ได้นา
ราคาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากาหนดราคากลาง และไม่พบเอกสารการสืบราคาและกาหนดราคา (5) การ
ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับองค์กรปรกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยกเว้นอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
4) การตรวจสอบบริหารงานโดยทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารงาน
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีที่ 1 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีที่ 2 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
การแพทย์มีการผูกขาดการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผลประโยชน์จากซื้อยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ 3
๑๑๖
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คณะกรรม การหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นาเงินไปใช้สาหรับโครงการของโรงพยาบาลเอกชนแทนที่จะ
สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ กรณีที่ 4 การตกแต่งบัญชีการเงินของ สปสช. กรณีที่ 5 การปรับอัตรา
เงินเดือนของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /เลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้
อัตราสูงสุดตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดและค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีอัตราเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด กรณีที่ 6 การสรรหา/การคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่โปร่งใส 5) การตรวจสอบ
การจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว แหล่งที่มาของงบประมาณจากงบประมาณ
เพิ่มเติม (แปรญัตติ) จากสภาผู้แทนราษฎร กรมพลศึกษา ปี พ.ศ. 2555-2556 จานวน 702,853,106 บาท
กรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2555-2557 จานวน 715,099,500 บาท (1) นักการเมือง/หัวคะแนนในพื้นที่จะเป็น
ผู้ด าเนิน การ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ ท ราบเรื่ อ งเพี ย งเป็น ผู้ ล งชื่อ รั บ มอบอุ ป กรณ์ (2) ราคาอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งเล่ น
นันทนาการและเครื่องออกกาลังกาย กรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว

ที่จัดซื้อมีราคาเกินจริงหลายเท่า

และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย (3) การทาสัญญามักกระทาโดยเร่งรีบ บางสัญญาขอยกเว้นไม่ดาเนินการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งการซื้อเครื่อง
ออกกาลังกายมิใช่ภารกิจของกรมการท่องเที่ยว

2. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นจานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขอ
อนุญาตในการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการอนุญาตบาง
ฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จาเป็นที่ต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
รวมถึงไม่ได้กาหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อ
ประชาชนในการยื่นคาขออนุญาตเพื่อดาเนินการต่ าง ๆ อาทิเช่น การขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า ด้าน
การอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจ และทาให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่ จะกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคาร้อง และศูนย์รับคาขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามหลักของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยได้ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษาเมื่อ วัน ที่ 22
มกราคม 2558 และจะมีผลใช้บังคับภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะมี
ผลใช้บังคับในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต ของส่วนราชการ โดยจะช่วยขจัดความล่าช้า ทาให้การดาเนินการเร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) และ
ค่าใช้จ่ายถูกลง (cheaper)
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ทั้ง นี้ พระราชบัญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า วจะอ านวยความสะดวกให้กั บ ประชาชนผู้ รับ บริ การที่ไ ปติ ดต่ อ กั บ
หน่วยงานราชการหลายประการ
ตั้งแต่วันที่ 21
กรกฎำคม 2558
เมื่อมำติดต่อรับ
บริกำรจำกรัฐ
คู่มือสำหรับประชำชน

วิธีกำรยื่นคำขอขั้นตอน
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ

เอกสำรหลักฐำน
ที่ต้องใช้

ค่ำธรรมเนียม

ประการแรก เมื่อประชาชนผู้รับบริการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะมี “คู่มือ
สาหรับประชาชน” เผยแพร่ไว้ ณ จุดรับบริการ ที่จะทาให้ทราบถึงวิธีการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นพร้อมคาขอ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะประกาศไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
ทาให้ประชาชนสามารถเตรียมการและวางแผนในการดาเนินดาเนินการต่อไปได้ อีกทั้งยังทาให้การปฏิบัติราชการ
มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ เป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจะเพิ่มช่องในการให้บริการ
โดยสามารถยื่นคาขอผ่านทาง “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” แทนการยื่นคาขอด้วยตนเองได้

พิจำรณำ
ตรวจสอบคำขอ
และเอกสำร

ถูกต้อง ครบถ้วน
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ประการที่สอง ในการรับคาขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอจะต้องตรวจสอบคาขอและเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบทันที หาก
ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกาหนดเวลา
ที่ประชาชนผู้รับบริการต้องดาเนินการไว้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เพื่อเป็นการลดความล่าช้าในเรื่องการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ลง

เรื่องแล้วเสร็จ
ตำมคำขอ
ถูกต้อง ครบถ้วน

เรือ่ งไม่แล้วเสร็จ
ตำมคำขอ
หำกครบกำหนดยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ
ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะพิจำรณำเสร็จ

ประการที่สาม การพิจารณาคาขอของหน่วยงานราชการต้องดาเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่
ประกาศไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน และแจ้งผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่พิจารณาแล้วเสร็จ แต่
หากไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ก็จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งความล่าช้า ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่จะต้อง
ดาเนินการ
เพิ่มช่องทาง
เข้าถึงบริการ

ประการที่สี่ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยจะพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วมของหน่วยงานกระทรวงและจังหวัดที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว ให้สามารถรับคาขออนุญาตงานบริการต่าง ๆ ของ
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แต่ละกรมภายใต้กระทรวงเดียวกัน หรือของหลาย ๆ หน่วยงานในจังหวัดได้ และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่การ
จัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับคาขอที่ประชาชนสามารถยื่นคาขอ เอกสารหลักฐาน
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคาขออนุญาตแทนการไปยื่นที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมและผลักดันการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทาแนวทางการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแก่
หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาระสาคัญของพระราชบัญญัติฯ
และการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนซึ่งส่วน
ราชการจะต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันก่อนที่พระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้คัดเลือก
หน่วยงานนาร่อง จานวน 21 หน่วยงาน ที่จะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้
คาปรึกษาเชิงลึกและสนับสนุนการดาเนินงานในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงานนาร่องอย่างใกล้ชิด
โดยคู่มือสาหรับประชาชนของหน่ วยงานนาร่องดังกล่าวมีกาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
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การประชุมสัมมนาเรื่อง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มี
เจตนารมณ์ที่สาคัญเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ “เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกลง”
และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อ ความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง

3. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point : G-Point)
นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.3 ได้กล่าวถึงการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบราชการ จึงมีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาศูนย์บริการประชาชนให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการในสังคมปัจจุบัน โดยคานึงถึงรูปแบบ
งานบริการ พื้นที่การให้บริการ และระยะเวลาเปิดทาการเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับบริการ
จากรัฐได้โดยสะดวก และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย และจัดตั้งในที่ชุมชน
ส านั ก งาน ก.พ.ร. จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มในห้ า งสรรพสิ น ค้ า (Government
Service Point : G-Point) ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐได้ง่าย รวดเร็ว
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งยกระดับระบบการบริหารงานของรัฐให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยรวมงานบริการของรัฐมาให้บริการ ณ จุดเดียว โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความ
ร่วมมือในการนางานบริการภาครัฐ มาเปิดให้บริการในศูนย์บริการร่วมดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นได้คัดเลือกงาน
บริการที่จะนาไปให้บริการ โดยพิจารณาจากงานบริการที่มีความจาเป็นต่อประชาชน มีประชาชนไปใช้บริการเป็น
จานวนมาก และมีความถี่ของการไปใช้บริการสูง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จ ากั ด (มหาชน) ในการสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ใ นศู น ย์ ก ารค้ า ของเครื อ เซ็ น ทรั ล เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มใน
ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วย
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จากัด
(มหาชน) กรุงเทพมหานคร สานักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และ สานักงาน ก.พ.ร. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เป็นประธานในพิธี

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานในพิธี
เปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า หรือ G-Point (Government Service Point) แห่งแรก ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซลจิวเวลรี่ นอกจากนี้ยังเปิด G-Point เพิ่มอีกจุดหนึ่ง ณ ห้างสรรพสินค้า Zen ชั้น 7 โซน
เครื่องนอน ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าว เปิดให้บริการทุก
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 น. – 19.00 น.
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สาหรับงานบริการที่เปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ในเบื้องต้น ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และการทาบัตรประจาตัวประชาชน กรมการจัดหางาน ให้บริการ
จัดหางาน กรมการขนส่งทางบก ให้บริการด้านชาระภาษีรถยนต์ การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ประเภทตลอดชีพ
จากบัตรอ่อนเป็นบัตรแข็ง สานักงานประกันสังคม ให้บริการคาปรึกษางานประกันสังคมและการขอมีบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาล บริการรับแบบคาขอผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 และบริการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ประกันตน สานักงานงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับงานบริการข้อมูลสิทธิต่าง ๆ และ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จากัด ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบุคคล
สาหรับสถิติของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1
โซลจิวเวลรี่ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558 มีผู้มาใช้บริการจานวนประมาณ 3,000
คน (เฉลี่ยวันละประมาณ 100 คน)

พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าแห่งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซลจิวเวลรี่
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

สานักงาน ก.พ.ร. มีเป้าหมายที่จะขยายผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ไปยังศูนย์การค้า
อื่น ๆ ในเครือเซ็ นทรัล ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่อไป รวมทั้งเพิ่ม งานบริการให้มีงานบริการที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่มากขึ้น
ทั้งนี้ กาหนดเปิดศูนย์บริการร่วมใน
ห้างสรรพสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ในเดือนพฤษภาคม 2558
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"คืนความสะดวกให้กับประชาชน" G-Point ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขยายการ
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน
G-Point หรือ Government Service Point เป็นรูปแบบการ
บริการเชิงรุก ลดข้อจากัดต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งเรื่องเวลาและสถานที่
G-Point เป็นจุดบริการประชาชนในห้างสรรพสินค้า มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่เข้าถึงง่าย แบบทุกที่ ทุกเวลาที่ประชาชน
เดินทางได้ สะดวก ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ทั้งบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สานักงาน
ประกันสังคม สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
งานบริการที่ประชาชนสามารถรับบริการจาก G-Point เช่น การทาบัตรประชาชน การชาระภาษี
รถยนต์ การจองทะเบียนรถยนต์ ยื่นเอกสารของประกั นสังคมทั้งหมด และ ตรวจสอบข้อมูล
เครดิตส่วนบุคคล ยื่นความจานงในการจัดหางาน เป็นต้น
G-Point มีแผนที่จะขยายการบริการ @$ สาขาของห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละ
สาขา จะมีงานบริการที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สาหรับสาขาแรกที่เปิดให้บริการแล้ว คือ บริเวณชั้น 1 โซนจิวเวลรี่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ และ บริเวณชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า Zen ราชประสงค์ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ –
วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 น. – 19.00 น.
ติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ww.facebook.com/gpointthailand
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4. การปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการภาครัฐ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ เป็นการดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นกิจการจนถึงการปิดกิจการ ตามรายงานผล
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีผลจูงใจให้ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยมากขึ้น และเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สานักงาน
ก.พ.ร. ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง คณะท างานปรั บ ปรุ ง บริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และจัดทาเอกสารแปลดัชนี ชี้วัดของธนาคารโลก เผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดผลของธนาคารโลก และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่ม
ขีด ความสามารถในการประกอบธุ ร กิจ รวมถึง การติ ดตามความก้า วหน้ า ในการปรั บ ปรุ ง บริ ก ารเพื่อ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการประกอบธุรกิ จของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี เพื่อรับทราบผลการดาเนินการ และ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาอันดับในรายงานการวิจัยเรื่อง Doing
Business ของธนาคารโลก อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศแรกของโลกที่น่าลงทุนได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
สาหรับการจัดอันดับล่าสุดซึ่งได้มีการประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing
Business 2015) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นั้น ธนาคารโลกได้เปลี่ยนแปลงการวัดจากเดิมใช้ค่าเฉลี่ยลาดับ
เปอร์เซนต์ไทล์ของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน เปลี่ยนเป็นการวัดระยะห่างของผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดย่อยเทียบกับ
ประเทศที่เป็น Best Practices หรือเรียกว่า “Distance to frontier” ทาให้ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ซึ่งดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2014 ที่อยู่ในอันดับที่ 28 (หากพิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้
วัดในปี พ.ศ. 2015) โดยเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
ผลการจัดอันดับของประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 – 2015 ปรากฎดังตาราง
วิธีการวัด
Percentile
(แบบเดิม)
Distance to
frontier
(แบบใหม่)

2005
20
(145
ปท.)

2006
20
(155
ปท.)

2007
18
(175
ปท.)

2008
15
(178
ปท.)

2009
13
(181
ปท.)

2010
12
(183
ปท.)

2011
19
(183
ปท.)

2012
17
(183
ปท.)

2013
18
(185
ปท.)

2014 2015
18
(189
ปท.)
28
26
(189 (189
ปท.) ปท.)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาอันดับประเทศที่น่าลงทุนไว้ต่อไป รวมทั้งปรับปรุงอันดับให้ดีขึ้น
สานักงาน ก.พ.ร. จึงดาเนินการต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
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๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง
Doing Business ของธนาคารโลก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือ
แนวทางการพัฒนาบริการของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
๒. จัดทาบันทึกเสนอรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
(Doing Business 2015) และแนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เพื่อ
ทราบและพิจารณา ซึ่ งคณะรัฐ มนตรีมี มติรับทราบผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก (Doing Business 2015) และแนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย และเห็นชอบให้สานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๓. จั ด ประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง บริ ก ารตามรายงาน
ผลการวิจัย Doing Business และผู้ตอบแบบสอบถามของธนาคารโลก เพื่อชี้แจงมติคณะรัฐมนตรีและสร้างความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยและส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น
๔. จัดทาคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาญึ่ปุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างภาครั ฐและเอกชน เกี่ยวกับกระบวนการให้บริการของ
ภาครัฐในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้แก่กลุ่มผู้
ประกอบได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
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ส่วนที่ 2 ผลงานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล
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ส่วนที่ 2 ผลงานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
2.1 ด้านความมั่นคง
2.1.1 การปฏิรูปที่ดิน
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การส ารวจและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น และฐานข้ อ มู ล ราษฎร
ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแปลงที่ดินและฐานข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทากินในพื้นที่ป่าไม้ โดยแบ่ง
ประเภทและระบุที่ตั้ง รวมทั้งขนาดพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ป่าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว
พื้นทีป่ ่าเสื่อมโทรมที่มีความพร้อมที่จะให้จัดสรร
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มเติม
ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดทาข้อมูลพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างปี 2554 - 2556 ครบทั่ว
ประเทศแล้ว นอกจากนั้น ได้น้อมนาพระราชดารัสและแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาปรับใช้
เช่น โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดารัส โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นต้น ซึ่งได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อขยายป่าชุมชน
ป่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
(2) การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
1. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินโดยการสารวจโฉนดที่ดินและจัดทาแผนที่
รูปแปลงโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี 2558 มีเป้าหมายดาเนินการในพื้นที่ 48 จังหวัด จานวน 100,000 แปลง ปัจจุบัน
สารวจโฉนดที่ดินแล้ว 28,261 แปลง
2. จัดทาและให้บริการระวางแผนที่สาหรับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี
2558 มีเป้าหมายดาเนินการ 10,000 แปลง ปัจจุบัน ดาเนินการไปแล้ว 2,811 ระวาง
(3) การบริหารจัดการที่ดิน ดาเนินการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2557 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ระเบียบ
ฯ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการนโยบายที่ ดิ น จั ง หวั ด (คทช.จั ง หวั ด ) โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายดังนี้
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พื้นที่เป้าหมาย
1. การส่งมอบที่ดิน
2. การจัดที่ดิน
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จานวน (ไร่)
160,327
105,626
53,697

ในระยะต่อไป คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว จะเร่งดาเนินการ
จัดสรรพื้นที่นาร่อง ครั้งที่ 1 จานวน 58,700 ไร่ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพื่อจัดที่ดินทากินให้แก่ประชาชนสาหรับเพาะปลูกและเป็นที่อยู่
อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดที่ดินทากินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้ นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร
เชียงใหม่ และชุมพร
3. อยู่ระหว่างการจัดทาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ
4. ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่จะนาไปจัดเป็นที่ดินทากินให้ชุมชนของแต่ละ
หน่ ว ยงานที่ จั ด ท าค าของบประมาณ โดยส่ ง มอบให้ ค ณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น แล้ ว จ านวน 53,697 ไร่ ซึ่ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีเนื้อที่รวม 160,327 ไร่ แบ่งเป็น
- ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 6 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่ 53,697 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 2) 8 พื้นที่ 8 จังหวัด เนือ้ ที่ 51,927 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ (ระยะที่ 3) 19 พื้นที่ 17 จังหวัด เนื้อที่ 50,018 ไร่
- ส.ป.ก. 4 พืน้ ที่ 4 จังหวัด (งบปกติ) เนื้อที่ 4,685 ไร่
5. ได้ มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามการด าเนิ น งานและปั ญ หาอุ ป สรรคของ
คณะอนุกรรมการ 3 คณะ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้กาหนดแนวทางดาเนินงานดังนี้
-

ให้ จั ด ท าก าหนดการลงพื้ น ที่ ต รวจสอบความชั ด เจนของพื้ น ที่ ที่ จ ะมอบ

ให้ประชาชน ณ อาเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และให้ คทช. จังหวัด ตรวจสอบในพืน้ ที่อื่น ๆ
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยชี้ แ จงนโยบายการจั ด ที่ ดิ น ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่
เป้าหมายที่มีการครอบครองพื้นที่ก่อนมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พร้อมทั้งกาหนดแนวทาง
ดาเนินการ/เงื่อนไข ในพื้นที่เป้าหมายที่มีการบุกรุก แล้วนาเสนอ คทช. พิจารณาต่อไป
ให้พิจารณาจัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินของรัฐบาล ให้ คทช. จังหวัด
ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานของ คทช.
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(4) การจัดตั้งและกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไกในการ
นาทรัพยากรดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กร
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)
ซึ่งจะต้องสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลง
นามในระเบียบ บจธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ บจธ.ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอชื่อต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ) ได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558
นอกจากนั้น คณะกรรมการ บจธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บจธ. เพื่อจัดทาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ
....ซึ่งคาดว่าคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะจัดทาร่าง พ.ร.บ. แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
(5) โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2) อยู่ระหว่างการจัดทา
โครงการศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ดิ น และแผนที่ แ ห่ ง ชาติ (ระยะที่ 2) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการทั บ ซ้ อ นแนวเขตที่ ดิ น
ของรัฐ
(6) โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมายการดาเนินงานปี 2558 จานวน 5,000 แปลง ปัจจุบัน
อนุมัติโครงการแล้ว 1,368 แปลง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก ตรัง พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลาภู ขอนแก่น นครสวรรค์ และอุดรธานี
(7) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่ อ ง การรั ก ษาฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ท ากิ น ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอ บ
จากคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินประมาณ 8,900 ล้านบาท
2.1.2 การดาเนินงานด้านทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม
เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากผลิตและบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2557 และก าหนดให้ เ รื่ อ งการจั ด การขยะมู ล ฝอย
เป็นวาระแห่งชาติ สาระสาคัญของ Roadmap ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะ
มูลฝอยเก่ า ) ในระยะเร่ง ด่ว น 6 จังหวัด ได้แ ก่ นครปฐม ปทุม ธานี พระนครศรีอ ยุธ ยา สระบุรี ลพบุ รี และ
สมุทรปราการ
(2) การสร้ า งรู ป แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายที่ เ หมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
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(3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(4) การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
โดยมี แ นวทางการขั บ เคลื่ อ นในระยะเร่ ง ด่ ว น (6 เดื อ น) ระยะปานกลาง (1 ปี )
และระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) และกาหนดพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 จังหวัด และ
ระยะยาว 47 จังหวัด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 มาตรการกาจัดขยะมูลฝอย
1) ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสม (ขยะมู ล ฝอยเก่ า ) 6 จั ง หวั ด วิ ก ฤตแล้ ว
(พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) จานวน 11,047,000 ตัน
2) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติรับทราบผลการ
ดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงกฎหมาย/หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน Roadmap ต่อไป
3) จังหวัดทั่วประเทศอีก 71 จังหวัด ดาเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย และนาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปกาจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ้น 11.1787 ล้านตัน
4) กาหนดพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย รวมจานวน 246 กลุ่ม แบ่งเป็น
ขนาดเล็ก (S) จานวน 73 แห่ง
ขนาดกลาง (M) จานวน 142 แห่ง
ขนาดใหญ่ (L) จานวน 31 แห่ง
5) ก่ อ สร้ า งเตาเผาขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า โดยมี เ ป้ า หมาย 53 แห่ ง
แบ่งเป็น
เปิดดาเนินการแล้ว จานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 25.7 เมกกะวัตต์
อยู่ร ะหว่ า งการก่ อสร้ าง จานวน 3 แห่ ง คื อ กรุง เทพมหานคร เทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตาบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10.9 เมกกะ
วัตต์
อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จานวน 2 แห่ง คือ พระนครศรีอยุธยา และระยอง
อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม จานวน 1 แห่ง คือ ลาพูน
อยู่ระหว่างการเจรจา จานวน 45 แห่ง
6) จัดทาเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice ; COP) สาหรับโรงไฟฟ้า
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป อยู่ระหว่างนาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีขนาดกาลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปที่ใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นเชื้อเพลิง
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1.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
1) ดาเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัด
นิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกาจัด และทาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ ทุกจังหวัด
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งหลักเกณฑ์ลดคัดแยกการใช้
โฟมบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดาเนินการ
3) จังหวัดมีการดาเนินงานเรื่องพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
จานวน 97 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการดาเนินกิจกรรมการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการดาเนินกิจกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้ องแล้วให้กับ
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63 แห่ง
4) กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บ
ขนแบบแยกประเภท และกาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง รวมทั้งกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขนและกาจัดขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
5) จังหวัดมีการดาเนินงานเรื่องศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
จานวน 82 แห่ง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว 35 แห่ง รวมประมาณ 40.04 ตัน
1.3 มาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง 77 จังหวัด
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และจัดทาแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ระยะ 5 ปี
2) จังหวัดได้จัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้กรมควบคุม
มลพิษเพื่อจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
3) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่ อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. .... ใน 4 ภูมิภาค โดยมีแผนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2558
4) จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ...ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง (ร่าง)
พระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 2558
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1.4 มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) รณรงค์การงดใช้โฟมและพลาสติกเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระ
ราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราช สุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ใ นโอกาสฉลองพระชนมายุ ค รบ
5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
2) รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง และการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
ปัจจุบัน ได้จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,507.0793 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การจัดการขยะ วงเงิน
28,732.4212 ล้านบาท (2) การจัดการน้าเสีย วงเงิน 1,392.7818 ล้านบาท และ (3) การจัดการมลพิษทาง
อากาศ วงเงิน 381.8763 ล้านบาท
2. การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการสาคัญดังนี้
2.1 การจัดการกากอุตสาหกรรม
1) ได้ดาเนินการหาแนวทางในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม โดยการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ (เช่น พื้นที่ในการดูแลของทหาร ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ราชพัสดุ เป็น
ต้น) แล้วพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยในเบื้องต้นได้คัดเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่นาร่อง ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558
2) โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทยร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบการ และเพื่อให้มีมาตรการด้านกฎหมายที่
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมากขึ้น
3) โครงการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพื่อจัดการ
สภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กาหนดแนวทางการบริหาร
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความตระหนักใน
การจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดทาคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก
4) ได้ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมุ่ง
สู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และในอนาคตจะจัดอันดับสถาน
ประกอบการมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อไป
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3. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
3.1 การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ภาคเหนื อ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อว้นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผ่าน
ทาง http://air4thai.pcd.go.th และรายงานการพยากรณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทาง
เฟสบุาคแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ และเฟสบุาคแฟนเพจรู้ทัน (หมอก) ควัน
3.2 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จัดทาแผนปฏิบัติการในการกากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่ อยรถโดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดาเกิน
มาตรฐาน โดยได้ร่วมกับกองบังคับการตารวจจราจรและกรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถโดยสารที่ปล่อยควันดา
เกินมาตรฐานและแจ้งให้ ขสมก. ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมิให้นารถออกวิ่งให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงรถ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย ขสมก. ได้หยุดเดินรถโดยสารที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และปล่อยควันดา
เกินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 232 คัน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขอปลดระวางรถโดยสาร
จัดทามาตรการลดและควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งกาเนิดหลักของฝุ่นละออง
ในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ต าบลหน้ า พระลาน จั ง หวั ด สระบุ รี และจั ด ท ามาตรการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว โดยได้กาหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เดือนละ 2
ครั้ง จนกว่าสถานการณ์ปัญหาจะคลี่คลาย
เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง
4. การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้า
4.1 การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าประเทศไทย อยู่ระหว่างการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ และจัดทา Roadmap การจัดการคุณภาพน้าตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว
4.2 การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าเสี ย ชุ ม ชน อยู่ ร ะหว่ า งการยกร่ า งแนวทางการ
ดาเนินงานปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และอยู่ระหว่างการนาเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การเดินและบารุงรักษาระบบบาบั ดน้าเสีย รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการเดินระบบบาบัดน้าเสียรวมแต่ละ
ประเภทและแต่ละขนาด เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา
4.3 การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าเสี ย อุ ต สาหกรรม อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท ากรอบแนว
ทางการอนุญาตระบายมลพิษ การจัดทา Roadmap การผลักดันภาษีมลพิษทางน้า และการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
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4.4 การแก้ไขปัญหาน้าเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์
การจัดการฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมการเสนอร่างประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข
เกี่ยวกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
4.5 การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤต/พื้นที่เสี่ยง
อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
พื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน และแผนปฏิบัติการฯ พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
อยูร่ ะหว่างเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไข
อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษทางน้าจากกิจกรรมเหมืองแร่
ชี้แจงผลการศึกษาและร่างแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ ผู้นาชุมชน และชาวบ้านคลิตี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกาหนดแนวทางฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 4 ในช่วง
เดือนมีนาคม 2558
5. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tax)
ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษีส รรพสามิ ตน้ามันดีเซล และออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตร าภาษี
สรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
2.1.3 การจัดระเบียบสังคม
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) การจัดระเบียบทางเท้า จัดระเบียบชายหาด โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
การจัดระเบียบทางเท้า
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร” ซึ่งได้ดาเนินการเป็น
ผลสาเร็จในบางพื้นที่ กทม. แล้ว

๑๓๖

|ผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 12 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2558)

และให้กระทรวงมหาดไทยนาไปขยายผลในจังหวัดใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองที่มีปัญหาเรื่องทางเท้าเช่นเดียวกับ กทม. ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกาชับให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการจัดระเบียบทางเท้า เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ขณะนี้มีจังหวัด
ที่ได้รายงานการจัดระเบียบทางเท้าแล้ว จานวน 25 จังหวัด โดยเป็นการจัดระเบียบทางเท้าใน เขตเทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง ทั้งสิ้น 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง สงขลา สระบุรี ปัตตานี นราธิวาส
เพชรบูรณ์ สกลนคร นครพนม เพชรบุรี พิจิตร นครปฐม พิษณุโลก ตรัง พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช
และชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 แห่ง
การจัดระเบียบชายหาด

การบริหารจัดการชายหาด มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยียวยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบีย บ
ชายหาด ซึ่งเป็นคนยากจนที่เคยประกอบการ เพื่อทาให้ชายหาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชายหาดเป็นไปในทางที่ถูกต้องเกิดความยั่งยืน โดยได้มีการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขั้นตอน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดความขัดแย้งในพื้นที่ และต้องไม่มีบุคคล
ใดเข้ายึดครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล การห้ามยึดถือ ครอบครองที่สาธารณประโยชน์บริเวณชายหาด หรือ
มีก ารซื้อ ขายชายหาด
เพื่อ ให้ป ระชาชน และนัก ท่อ งเที่ย วได้มีส ถานที่พัก ผ่อ นที่เ ป็น อิส ระ ซึ่ง ได้มีก าร
ดาเนินการในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดภูเก็ต พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดารให้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
เพื่อให้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ริมน้าเจ้าพระยาอย่างคุ้มค่า รองรับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การสัญจรโดยจักรยาน (Bike lane) และการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ การนันทนาการ การชมทัศนียภาพ
การพักผ่อนหย่อนใจ และทาให้แม่น้าเจ้าพระยาและพื้นที่ที่พัฒนามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ land Mark ของประเทศ
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โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้าเจ้าพระยาขึ้น ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และมีคณะกรรมการกากับโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้มีกาหนดการแนวทาง รูปแบบเบื้องต้น แผนงาน พื้นที่ดาเนินการและวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ โดยมีพื้นที่ดาเนินโครงการเริ่มต้นที่บริเวณ
สะพานพระราม 7 ถึง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้ง 2
ฝั่งของแม่น้า ระยะทางฝั่งละ 7 กม. รวม 14 กม. และ
การเตรียมการเพื่อรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการและเพื่อแก้ปัญหาการคัดค้านรวมถึงสร้างความ
เข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา เรื่องผลกระทบการเยียวยา
การออกแบบ สาหรับเรื่องการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ดาเนินการคู่ขนานไป โดยมีการระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เร็วขึ้นให้เห็นผลภายใน 6 เดือน เร่งรัดให้มีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยให้ปรับแผนให้สามารถดาเนินการลงนาม
สัญญาจ้างภายในปี 2558
2) การคุ้มครองผู้บริโภค
2.1)การดาเนินการตรวจสอบสินค้า และธุรกิจบริการต่างๆ ดังนี้
(1 ) การตรวจสอบการโฆษณาได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 ณ จังหวัด
เลย โดยสามารถด าเนิ น การตรวจสอบโฆษณาได้ ร วมทั้ ง สิ้ น 40 ราย/เรื่ อ ง ต่ อ 1 จั งหวั ด เช่ น ป้ า ยโฆษณา
อสังหาริมทรัพย์ และ การโฆษณาของธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจลดกระชับสัดส่วน พบปัญหาอุปสรรคว่าบางส่วน
ของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของ สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงทาให้จัดทาโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งได้ แนะนาผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการที่อาจส่งผล
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กระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้บริโภคให้ดาเนินการธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดและมีธรรมาภิบาล
ต่อผู้บริโภค
(2) การตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม
2558 ณ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน สาหรับอาหาร ภาชนะและ
เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม และอ่างอาบน้าสาหรับเด็ก พบอุปสรรคว่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายยัง ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด จึงได้แนะนาผู้ประกอบธุรกิจ
ให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สคบ. และมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเชียงราย ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานฯทราบ
(3) การตรวจสอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ดาเนินการตรวจสอบ
ธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลย ได้แก่ ตรวจสอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ ธุรกิจ
ขายรถยนต์ใช้แล้ว และธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง รวมทั้งสิ้น 30 ราย ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558
ดาเนินการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ณ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ตรวจสอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ ธุรกิจขายรถยนต์
ใช้แล้ว และธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง รวมทั้งสิ้น 35 ราย โดยพบปัญหาอุปสรรคว่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด จึงได้
แนะนาผู้ประกอบธุ รกิจให้เข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทภารกิ จของ สคบ. และมีหนังสือแจ้งให้จั งหวัดเลย ติดตาม
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานฯทราบ
2.2) จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการฟ้ อ งคดี ร ะหว่ า งวั น ที่ 4-6 กุ ม ภาพั น ธ์
2558 ซึ่งจะทาให้การดาเนินการฟ้องคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสคบ. พ.ศ. 2559-2562
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของ สคบ. พ.ศ. 2559-2562
2.4) จัดสัมมนาทบทวน พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงโดยการลงพื้นที่เพื่อจัดทาประชา
พิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น ณ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน
2.5) จั ด สั ม มนาการจั ด ท าฉลากดอกไม้ เ พลิ ง และอ่ า งอาบน้ าส าหรั บ เด็ ก ด าเนิ น การวั น ที่
24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจในการปฎิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน
2.1.4 การจัดทาฐานข้อมูลกลางของประเทศ
๑. การจัดทาฐานข้อมูลบุคคล
1.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสานั กงานรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากเลขหมาย
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก และบัตร Smart Card เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ง่ายและสะดวก
ขึ้นในรูปแบบของ One Stop Service ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบงานหรือ e-Service ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
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บุคคลหรือใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card โดยใช้ Application Program Interface (API) หรือ Platform ที่
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหรือให้บริการ จานวน 4 ระบบ ได้แก่
1) ระบบบริการรับคาร้องขอติดตั้งประปาใหม่ของการประปานครหลวง
2) ระบบติดตามเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
3) ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางที่เ กี่ยวข้องในการทานิติกรรมกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4) ระบบให้ ค วามเห็ น ชอบ (บุ ค คลในตลาดหุ้ น ) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.2 กระทรวงฯ ได้ดาเนินโครงการลดสาเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart
e-Service) โดยปรับขั้นตอนและระบบบริการของหน่วยงานราชการให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่าง
หน่วยราชการนาร่อง เพื่อลดการขอสาเนาเอกสารราชการจากผู้ขอรับบริการ ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารทั้งของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐด้วย
1.3 กระทรวงฯ ได้ดาเนินการพิจารณาหน่วยงานหลักที่จะร่วมนาร่องผลักดัน
การบูรณาการข้อมูลกลาง โดยได้จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมการขนส่งทางบก (กส.บ.) กรมการจัดหางาน (กกจ.) และสานักงาน
ประกันสังคม (สปส.) ในการนาตู้คีออสค์รุ่นล่าสุดไปติดตั้งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้บริการประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจาตัวประชาชน งานบริการด้านการ
ชาระภาษีรถยนต์ งานบริการด้านการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ งานบริการให้การประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม งานบริการให้คาปรึกษางานประกันสังคมและการขอมี
บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล การรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
การรับแบบคาขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 การรับเรือ่ งร้องเรียนผู้ประกันตน การรับลงทะเบียน
และบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศและให้
คาปรึกษาแนะนาการไปทางานต่างประเทศ การให้คาปรึกษาแนะนาการขออนุญาตทางานขอคนต่างด้าว การ
ให้บริการข้อมูลอาชีพ และงานบริการอื่นๆ ที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
ข้อจากัดในการดาเนินการ
- รูปแบบการเก็บข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมีความแตกต่างกัน
๒. การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของนายกรัฐมนตรี (PMOC) และการ
จัดทาฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
การบูรณาการข้อมูลด้านเกษตรกร และ คนจน สรอ.ได้เข้าหารือกับทีมงานของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบูรณาการข้อมูล เกษตรและ
คนจน รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลเกษตรกรและคนจน และ
รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีความคืบหน้าในการดาเนินงาน ได้แก่ ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับ
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กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) แล้ ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) แล้ว
รวมทั้ง ยังมีการประชุมร่ว มกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อ
กาหนดเส้นความยากจน สาหรับใช้เป็นเกณฑ์คานวนจานวนคนยากจน โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดาเนินการบูร
ณาการข้อมูล เพื่อให้แสดงผลได้ในรูปแบบหลายๆ มิติ เช่น
ภาพรวมคนจนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร คนจนที่ ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์ และ คน
จนที่ทาประมง
การแสดงข้อมูลเชิงลึกของ คนจนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จาแนกตามอาชีพ
และระดับการศึกษา
การเปรียบเทียบ อัตราการถือครองที่ดิน กับ จานวนคนจน และอัตราการถือ
ครองที่ดิน กับ รายได้ของเกษตรกรที่จน
- การแสดงพื้นที่และสัดส่วนของการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด
ข้อจากัดในการดาเนินการ
๑) รูปแบบการเก็บข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมีความแตกต่างกัน
๒) แต่ละหน่วยงานมีการกาหนดคานิยามของข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
๓) ข้อมูลรายบุคคลของบางหน่วยงานยังไม่ได้รับการเชื่อมโยง/ตรวจสอบความถูกต้องกับ
ฐานข้อมูลที่เชือ่ ถือได้ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
3. การจัดทา Data Center
อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการบูรณาการศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐตามนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อสารวจสถานะปัจจุบันของการดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ พร้ อมคาดการณ์ปริมาณการใช้งานที่รองรับภารกิจงานของหน่วยงานทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
2.2.1 การพัฒนาระบบราง
กระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
คมนาคม โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และมี สนข. เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและในการจัดตั้งกรมการขนส่งทาง
ราง กาหนดให้ต้องจัดทาหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Check List) นาเสนอสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ตามระเบียบสานักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
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ต่อมากระทรวงคมนาคม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีจานวนประมาณ 400 คน โดยในภาพรวมที่ประชุมมีความเห็นสมควรที่จะจัดตั้งกรมการ
ขนส่งทางราง เพื่อทาหน้าที่วางแผน กากับดูแล (Regulator) การขนส่ง ทางรางในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน
และกฎระเบียบที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบราง อย่างไรก็ดี บทบาทของกรมการขนส่งทางรางในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ต้องมีการโอนโครงสร้างพื้นฐานทางราง เช่น ทางรถไฟ และพื้นที่เขตทาง มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางราง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์โครงข่ายระบบรางที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในลักษณะเดียวกับ
โครงข่ายถนน และมีผู้ให้บริการขนส่งทางรางจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการ ยังมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในขั้นตอนต่อไป
จะต้องนาเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน พิจารณาต่อไป
2.2.2 การบริหารจัดการน้า
โดยการ การแก้ไขปัญหาน้าแล้งเชิงรุก และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. 2558-2569) ตามที่
คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเสนอ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และวันที่
20 มกราคม 2558จาแนกตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25582569) แผนงานระยะกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) และแผนงานระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
ให้ร่วมดาเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับงานชลประทาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย และยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยมีแผนการดาเนินงาน การพัฒนาระบบชลประทาน ดังนี้
1)

การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใหม่และระบบกระจายน้าเพื่อการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรม
2) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้าและระบบชลประทาน
3) การพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า
4) การจัดการด้านความต้องการ เพื่อลดความต้องการในการจัดหาน้าทางการเกษตร และลดความต้องการ
ใช้น้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการพัฒนา
5) การพัฒนาแหล่งน้าในลุ่มน้าที่มีการเก็บกักต่า การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้าแหล่งน้าขนาดเล็ก
6) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ผันน้า และพื้นทีร่ ับน้านองในลุ่มน้าท่วมวิกฤติ
7) การบริหารจัดการน้าท่วม
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8) การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้า) ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และคุณภาพการ
พัฒนาและบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการเกษตร น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ น้าเพื่อการอุตสาหกรรม
และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรั พยากรน้ าของประเทศ และเสนอคณะรัฐ มนตรี ให้ ความเห็ น ชอบแผนงานงบประมาณแล้ว เมื่อ วัน ที่ 30
ธันวาคม 2557
(2) อยู่ระหว่ างการปรั บแก้ (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจั ดการทรัพ ยากรน้ า ตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
จะเตรียมการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป
2.2.3 ความมั่นคงด้านพลังงาน
ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน
(1) การเปิ ด ให้ ยื่ น ค าขอสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ต สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มรอบที่ 21
เพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานจึ ง ต้ อ งเร่ ง จั ดหาพลั ง งานให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ
โดยได้ดาเนินการดังนี้
1) ออกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสารวจปิโตรเลียมบนบก
และในทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
2) ได้ อ อกประกาศกระทรวงพลั ง งาน เรื่ อ ง การยื่ น ค าขอสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมสาหรับแปลงสารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอ
สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งในการ
เปิดให้ยื่นขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 มีการพิจารณาเพิ่มเติมผลประโยชน์ที่ผู้ยื่นขอสิทธิจะต้อง
เสนอ อาทิ โบนัสลงนาม โบนัสการผลิต ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อชุมชน
3) ดาเนินการจัดประชุม Technical Forum เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อเปิดตัว
ประกาศเชิญชวน พร้อมเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ประสงค์จะยื่นคาขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่ง
ปรากฎว่ามีผู้ยื่นขอ 1 ราย
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4) กระทรวงพลังงาน ได้ขยายเวลา เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดการให้สิทธิ์
ทั้งนี้ จะยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
5) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นพร้อมชี้แ จง
ข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่ยังเป็นข้อสงสัย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล
6) กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการยื่นคาขอสิทธิสารวจและ
ผลิตปิโตรเลี ยมส าหรับแปลงบนบกและในทะเลอ่ าวไทย ลงนามโดยนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ชะลอการยื่นคาขอ
สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมสาหรับ แปลงสารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทยออกไปก่อน ทั้งนี้ ให้รอผลการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยสภานิติบัญัติแห่งชาติ
(2) การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ กระทรวงพลังงานได้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
ศักยภาพพลังงานขยะแล้วเสร็จ ขณะนี้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมถึง
ติดตามปัญหาพื้นที่ที่มีโครงการ/ศักยภาพ แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ า
จากขยะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการขยะนั้นมีงบประมาณจากัดในการดาเนินการขยะในแต่ละ อปท. มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องมีการรวมกลุ่ม
อปท. ซึ่งยังขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการขาดข้อมู ลศักยภาพของขยะ นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
กฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค เช่ น พ.ร.บ. การผั ง เมื อ งและ พ.ร.บ. ร่ ว มทุ น ฯ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับรองของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) รวมทั้ง
การต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะของประชาชนในบางพื้นที่ โดยได้เร่งดาเนินการเพื่อหาแนวทางในการขจัดปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังผลักดันให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
กพช. เห็นชอบ FiT ไฟฟ้าจากขยะชุมชน และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กพช. เห็นชอบ FiT ไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรม อีกทั้งกรมอนามัยเตรียมเสนอกฎกระทรวงค่ากาจัดขยะเข้า ครม. มีการพิจารณาอัตรา FiT เพิ่มเติม
สาหรับขยะอุตสาหกรรม
(3) การทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2579)
กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการทบทวนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยให้ความสาคัญ
กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินนโยบายพลังงาน จึงจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน ใน 4 ภูมิภาค เพื่อนามาทบทวนประกอบการจัดทาแผนพลังงานของประเทศ (พ.ศ. 2558 - 2579)
ดังนี้
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1) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) โดยการ
ประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 หรือแผน PDP 2015 โดย 1. ได้ผนวกผลจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงถึง 89,672 ล้านหน่วย (GWh)
ในปี พ.ศ. 2579 ผ่านมาตรการต่างๆ ที่ลงสู่ 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และ
ภาครัฐ อาทิ การทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงาน มาตรการทางภาษีและมาตรการด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน การกาหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Code) รวมถึงเร่งรัดการ
รณรงค์ด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานและการปลูกจิตสานึก 2. ได้เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้เป้าหมาย
ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาให้ได้เต็มตามศักยภาพที่มีในแต่ล ะพื้นที่ โดยจะมีการผลิต
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและกาาซชีวภาพเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน
เช่น ขยะ 500 เมกะวัตต์ และชีวมวลแบ่งเป็น 2,500 เมกะวัตต์ จากศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน และ1,500 เมกะวัตต์ จากนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงพลังงานทดแทน
อื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ในอนาคต และ 3. ขยายระบบส่งและระบบจาหน่าย
ของ 3 การไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเพิ่มคุณภาพของไฟฟ้าที่ประชาชนจะได้รับ
2) แผนพลังงานทดแทน (พ.ศ. 2558 - 2579) ซึ่งได้ดาเนินการทบทวนแหล่งพลังงานทดแทน
ศักยภาพที่มีการใช้งานอยู่และที่คงเหลือในประเทศ พร้อมกับการพิจารณาร่วมกับข้อจากัดอื่นๆ เช่น ข้อจากัดสาย
ส่ง นโยบายภาคการเกษตร เป็นต้น และได้มีกาหนดตัวเลขเป้าหมายในปี พ.ศ. 2579 ในส่วนของพลังงานทดแทน
ประเภทไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดย กพช. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
กาหนดตัวเลขเป้าหมายในปี พ.ศ. 2579 ในประเภทความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ
3) แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 - 2579) ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาร่างมาตรการและร่าง
เป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วเสร็จ โดยมีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง
ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553 หรือประมาณ 52,148 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
ภายใต้กรอบที่ต้องดาเนินงาน 9 มาตรการ
(4) Thailand Energy Awards 2014 กระทรวงพลังงานได้จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy
Awards 2014 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 57 ซึ่งเป็นรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้ ที่ มี ผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อกระตุ้นให้สถาน
ประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของพลังงานรวมถึง
การดาเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันไป และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงาน
ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยประเทศไทยได้ 13 รางวัลเกียรติยศจาก ASEAN Energy
Awards 2014 มีหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ฯ รวมทั้งสิ้น 2,064 โครงการ และมีผู้ได้รับ
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รางวัลในแต่ละประเภทรวม 603 รางวัล คิดเป็นมูลค่าพลังงานที่สามารถลดได้ประมาณ 4,396 ล้านบาท และช่วย
ลดการปล่ อ ยกา า ซคาร์ บ อนไดออกไซต์ ใ ห้ กั บ โลกได้ ถึ ง 881,000 ตั น เที ย บเท่ า กั บ การปลู ก ต้ น ไม้ ป ระมาณ
1 ล้านไร่ หรือ 100 ล้านต้น และสาหรับโครงการในปี พ.ศ. 2558 หรือ Thailand Energy Awards 2015 นั้นได้
เปิดรับสมัครให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 และอยู่ระหว่างพิจารณาผลงานผู้เข้าประกวด
(5) โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี
พ.ศ. 2557 กระทรวงพลังงานได้ดาเนินการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสู ง (HEPs) โดยติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผลิตภัณฑ์ 8 ประเภท มียอดการติดฉลากแล้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ได้ติดฉลากแล้ว จานวน 5,156,317 ใบ ประกอบด้วย เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับกาาซปิโตรเลียมเหลว (720,180
ใบ) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (458,442 ใบ) กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (182,050 ใบ) ฉนวนใย
แก้วแผ่นเรียบ (3,486,816 ใบ) มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส (44,850 ใบ) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสูบเดียวระบาย
ความร้อนด้วยน้า (31,379 ใบ) เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ (35,400 ใบ) และ เตา
กาาซความดันสูง (197,200 ใบ)
นอกจากนี้ ยั ง ได้ น าส่ ง ร่ า งมาตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานขั้ น ต่ า (MEPS) หรื อ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงาน ไปยังสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
ในการประกาศมาตรฐานฯ แล้ว จานวน 42 ผลิตภัณฑ์ และ สมอ. ออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานแล้ว 18 ผลิตภัณฑ์ และร่างมาตรฐานฯ ที่เหลือ 24 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่าง สมอ.
ดาเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงพลั งงานจะนาเสนอร่างมาตรฐานฯ จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์และปั๊มความ
ร้อน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และจะนาส่ง สมอ. ในช่วง
เมษายน – กรกฎาคม 2558
(6) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า มีความก้าวหน้าการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1.) การประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติ ดังนี้
1.
เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน VSPP ใน 5
ประเภทเชื้อเพลิง ประกอบด้วย เชื้อเพลิงขยะ (ขยะแบบผสมผสาน และขยะแบบหลุมฝังกลบ) ชีวมวล กาาซ
ชีวภาพ (ประกอบด้วยกาาซชีวภาพจากน้าเสีย/ของเสีย และกาาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) พลังงานลม และพลังงาน
น้า 2. เห็นชอบการเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT Premium เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสาหรับโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล เช่น ขยะ ชีวมวล และกาาซชีวภาพ และโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เห็นชอบการ
ปรับปรุงรูปแบบจากการรับซื้อตามลาดับการยื่นข้อเสนอที่มีความพร้อมก่อน เป็นการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
โดยใช้รูปแบบการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) และ 4. ให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ดาเนินการออกประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder โดยมีผลถัดจากวันที่ กพช. มีมติ และให้ออก
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ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มกราคม
2558 และเปิดให้มีประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าใหม่ภายในไตรมาสแรกของปี 2558
2) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยมีจานวน
โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
พร้อมทาสัญญา 25 โครงการ รวม 138.35 เมกะวัตต์ และสาหรับโครงการที่อยู่ในบริเวณที่ส ายส่งรองรับไม่ได้ให้
เปลี่ยนพื้นที่ภายใน 31 มีนาคม 2558 และต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้า (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2558 จานวน 153
โครงการ รวม 875.02 เมกะวัตต์
3) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV
Rooftop) การประชุม กพช. ครั้งที่ 148 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติ ให้รับซื้อไฟฟ้าฯ สาหรับที่พักอาศัย
ขนาดไม่เกิน 10 kw เพิ่มอีก 69.36 MW ให้เต็มเป้าหมาย 100 MW อัตรา FiT 6.85 บาท/หน่วย COD ภายใน
ธ.ค. 2558 ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าส่วนนี้แล้ว เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2557 และออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
4) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร การประชุม กพช. ครั้งที่ 148 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติ ให้เปลี่ยนโครงการฯ แบบ
ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน เป็น สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 MW ต่อแห่ง รวม
800 MW อัตรา FiT 5.66 บาท/หน่วย ระยะเวลา 25 ปี กาหนด COD ภายในเดือนธันวาคม 2558 อัตรา FiT
6.85 บาท/หน่วย COD ภายในเดือนธันวาคม 2558 สกพ. จัดทาร่างระเบียบรับซื้อไฟฟ้าฯ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ และรอส่งไปประกาศลงราชกิจจาต่อไป
5) การพัฒนาไปสู่การเป็น One Stop Service ด้านการอานวยความสะดวกในการออก
ใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมลงนาม MOU เรื่อง แนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าและการอื่น โดยมีผลให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
(7) แนวทางการกาจัดโซลาร์เซลล์ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้วโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (ข้อสั่งการ 7 ตุลาคม 2557) กาหนดแนวทางการกาจัดโซลาเซลล์ซึ่งหมดอายุการใช้งาน โดยได้ออก
ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้ง
และการจัดการขยะและกากของเสียสาหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟ
โตโวลเทอิ กที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศดังกล่าว
กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice :CoP)
(8) การร่วมหารือกับนานาประเทศด้านพลังงาน
1) การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียนครั้งที่ 32 (32nd ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) และการประชุมอื่นๆที่
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เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา การประชุม AMEM+3 ครั้งที่ 11 และการประชุม EAS EMM ครั้งที่ 8 โดยในการ
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งนี้ ที่ประชุมตระหนักถึงความสาคัญที่จะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยง
ตลาดพลังงานอาเซียนเข้าด้วยกัน (ASEAN Energy Market Integration) ผ่านการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน
ภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการซื้อขายไฟฟ้าซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าถูกลงและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า
ระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเห็นชอบร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าข้าม
แดนระหว่าง 4 ประเทศ
2) กระทรวงพลังงานได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านพลังงานกับทบวงพลังงาน
ระหว่างประเทศ (MOU on Energy Cooperation between Ministry of Energy of Thailand and
International Energy Agency (IEA)) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมีสาระสาคัญครอบคลุมสาขาความ
มั่นคงทางน้ามันและกาาซ (Energy Security) กรอบแนวทางการสารองน้ามัน (Stockpiling Regime) นโยบาย
และมาตรการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Energy Emergency Preparedness) สถิติด้านข้อมูล
พลังงาน (Energy Statistics) และความร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นที่สนใจและตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสาขาพลังงานและเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานของไทยต่อไป
3) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The 5th Indonesia – Thailand Energy Forum (5th
ITEF) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
กรุงเทพฯ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านกาาซธรรมชาติและน้ามัน
นโยบายและการพัฒนาด้านไฟฟ้าและถ่านหิน รวมทั้งความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อัน
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพื่อบรรลุความร่วมมือ
ด้านพลังงาน
4) การยกร่างบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานระหว่างไทย – เมียนมา ซึ่งครอบคลุมความ
ร่วมมือใน 3 สาขา คือ ด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม และด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ส่งร่าง
บันทึกความเข้าใจที่กล่าวให้เมียนมา และได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาแล้ว
5) กระทรวงพลังงาน ได้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไทย-จีน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ผลักดันให้มีการให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศต่อไป
(9) การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพ
1) การปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ในคราวการประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางในการ
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ปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยมีกรอบและแนวทางหลัก ได้แก่ (1) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุน
แท้จริง (2) ราคาน้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน (3) ให้กองทุนน้ามันฯ
มีภารกิจเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน (4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง
(Cross Subsidy) (5) ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม (6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และยังสามารถนาภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และ (7) การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของน้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตราที่คานึงถึงค่าความร้อน
2) การปรับลดราคาค่าไฟฟ้า ปรับลดค่า Ft งวด มกราคม ถึง เมษายน 2558 จาก 69
สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย (ลดลง 10.04 สตางค์ต่อหน่วย)
(10) การเพิ่มการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติโดยการเปิด Third Party Access (TPA)
เพื่อผลั กดั นให้เกิดการแข่งขันในกิจการกาาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจึงได้ประกาศข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งกาาซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่
บุคคลที่สาม (TPA Regime) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เป็นต้น
ไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งกาาซธรรมชาติและสถานี
แอลเอ็ นจีแก่บุคคลที่ สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ทั้งนี้ มีแผนจะอนุมัติและประกาศ Third
PartyAccess (TPA) Code ภายในเดือนมีนาคม 2558 (ได้ยกร่าง TPA Code และนาไปรับฟังความคิดเห็น (Focus
Group) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 และทาการปรับปรุง TPA Code เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) พิจารณา) นอกจากนี้ กกพ. อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการกาาซธรรมชาติและข้อเสนอกระบวนการและขั้นตอนการส่งเสริมการแข่งขัน
2.2.4 การ Zoning ภาคเกษตร
การบริหารพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการนาวิทยาศาสตร์มาช่วยในการกาหนด
พื้นที่ความเหมาะสมดินต่อการปลูกพืชควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในหลายๆ มิติ อาทิ ราคา ความ
ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีตลาดมารองรับ และให้
ผลตอบแทนที่ดียิ่งกว่าเดิม รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะนี้ยุทธศาสตร์สินค้าที่มีสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและมี พื้ น ที่ ป ลู ก มาก อาทิ ข้ า ว ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ มั น ส าปะหลั ง อ้ อ ยโรงงานและปาล์ ม น้ ามั น ได้
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยุทธศาสตร์มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เป้าหมาย
ของตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมาณและกิจกรรมที่ต้องทาไว้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับปี 2558 กาหนดให้มีการขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้มีการบูรณาการ
ทางานของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กษ. จังหวัด และภาคเอกชน โดยยึดศักยภาพของพื้นที่ ชนิดสินค้า และตลาด เพื่อ
ปรับโครงสร้างสินค้าให้เกิดความสมดุล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
2.2.5 การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB)
ความเป็นมา การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
พัฒนาประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 2524 และได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และ
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ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2525-2534) กระจายความเจริญ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ
และสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยพื้นที่เป้าหมายระยะแรก กาหนดพื้นที่เป้าหมาย
คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี 2539 ได้มีการขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 8 จังหวัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว
กลไกการการท างาน คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ค าสั่ ง ที่ 76/2557 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีรองหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและเอกชนที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ
ทาหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการกากับดูแล และเร่งรัดติดตามการดาเนินงานของส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึง
การแก้ไขปัญหามาบตาพุด
แนวทางดาเนินงาน แก้ไขปัญหาที่สาคัญในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ด้านมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือน คณะกรรมการ กพอ. ได้อนุมัติและติดตามเร่งรัด
การดาเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
และบริการสาธารณสุขในพื้นที่ การปรับปรุงถนน การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น โครงการที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ รวมถึ ง อ นุ มั ติ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างปี 2558-2564 วงเงินรวม
109,913.81 ล้านบาท โครงการสาคัญ อาทิ โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบ
เก้า – แก่งคอย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 พัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น
การดาเนินงานระยะต่อไป กากับ เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดาเนิน โครงการ
เร่งด่วนเพื่อแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุด และการดาเนินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ได้มีมติเห็นชอบ ตลอดจนกากับดูแลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกและพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านอากาศ
น้า และขยะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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2.2.6 การค้าชายแดน
1) การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้าน
2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการสารวจพื้นที่
การค้าชายแดนไทย - ลาว และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวและเวียดนาม
และเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพิจารณาแนวทางการนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแนวทางการบริหารจัดการ
ชายแดน ด้านความมั่นคง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในภาพรวมการจัดการค้าชายแดน
3. จัดคณะเดิ นทางลงพื้ นที่ ณ อ าเภอแม่สอด จั งหวัดตากเพื่ อรับทราบข้ อมู ล
สถานการณ์การค้าและการลงทุนในพื้นที่แม่สอด - เมียวดี พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอด ซึ่งปัจจุบันการค้าชายแดนไทย - เมียนมาร์ มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1
4. จัดกิจกรรมตลาดนัดการค้าชายแดนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวม 9 ครั้ง ใน 8 จังหวัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 995 ราย มูลค่าประมาณ 85 ล้านบาท
2.2.7 การส่งเสริม IHQ
มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ข้ า มประเทศ (International
Headquarters : IHQ) โดยจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ (1)ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรายได้จาก
ค่าบริการ การบริหารเงิน ค่าสิทธิ์ ส่วนเกินทุน เงินปันผลจากวิสาหกิจในเครือที่อยู่ต่างประเทศ (2) ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สาหรับรายได้จากค่าบริการและการบริหารเงินจากวิ สาหกิจในเครือในประเทศ (3)
ยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อและขายสินค้าใน ตปท. (Out-out) (4) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเหลือ 10% สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางในประเทศและขายให้
วิสาหกิจในเครือหรือสาขาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต (In-out) (5) ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับต่าง
ด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญ /ผู้บริหารระดับสูงเหลือ 15% (6) ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับการให้กู้ยืมต่อแก่วิสาหกิจ
ในเครือทั้งในและ ต่างประเทศ (7) ยกเว้นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่เก็บจากดอกเบี้ยจากการให้กู้ต่อแก่วิสาหกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ และ (8) ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับเงินปันผลที่จ่ายโดย IHQ ไปยังต่างประเทศ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) โดยจะได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังนี้ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับยอดขายจากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ
(2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% สาหรับยอดขายจากการจัดซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลาง
ในประเทศ และขายให้กับวิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต (3) ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่
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จ่าย สาหรับเงินปันผลที่จ่ายโดย ITC ไปยังต่างประเทศ และ (4) ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 15%
ของรายได้พึงประเมินสาหรับคนต่างด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหารระดับสูงใน ITC
2.2.8

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล
1. การขับเคลื่อน Digital Economy กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน Digital Economy ดังนี้
1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นาเสนอร่างกฎหมาย จานวน 8
ฉบับ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมั ติในหลักการเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่กฎหมายยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องใช้
เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้เสนอร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้มีคณะกรรมการแห่งชาติ มาดาเนินการขับเคลื่อนงานในเชิง
นโยบายที่จะส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ และการบริหารงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลข้อ
6.18 ต่ อไป ซึ่ งเมื่ อวั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2558 คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ เห็ นชอบในหลั กการร่ างระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเสนอ
2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน
เพื่อให้สอดคล้องกับ ร่างกฎหมายทั้ง 8 ฉบับ และได้เตรียมความพร้อมที่ จะปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีการปรับโครงสร้างให้สามารถรองรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน มีการตั้ง
สานักงานในระดับกรม มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภายใต้กากับ และเพื่อให้ได้บุค ลากรที่มีความ
พร้อมในการทางานมาร่วมงานตั้งแต่ต้น ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงฯ จะมีการเพิ่มอัตรากาลังเพื่อรองรับ
ภารกิจที่ขยายขอบเขตออกไปสู่ภูมิภาค พร้อมทั้งเตรียมปรับโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ โดยเฉพาะในกองงานที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้
ได้มีการจัดเตรียมแผน Change Management เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและกระบวนทัศน์ในการทางานให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เตรียมโครงการนาร่องที่
กระตุ้นให้เห็นผลในระยะสั้นจานวน 28 โครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
บูรณาการสาหรับโรงเรียนชายขอบ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย
(Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนต์แบบบูรณาการในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยขณะนี้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามโครงการนาร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้พิจารณา
โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะได้นาเสนอเข้าคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินการประชุมหารือกับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการผลักดันนโยบาย Digital Economy ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy Promotion ไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้าน Digital Commerce
2) ด้าน Digital Entrepreneur 3) ด้าน Digital Innovation และ 4) ด้าน Digital Content
5) คณะท างานพิ จ ารณาแผนการแก้ ไ ขปั ญ หาของ บมจ.ที โ อที และ บมจ.กสท
โทรคมนาคม ได้มีมติให้ชะลอการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการดาเนินกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท
โทรคมนาคม ออกไปก่อน โดยให้พิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (เสาโทรคมนาคม) ซึ่งมีมูลค่าและมี
ความสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคมของประเทศไทยก่อน ขณะนี้ หน่วยงานเจ้าของกิจการสัญญา
สัมปทานพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (เสาโทรคมนาคม) โดยการเจรจากับคู่สัญญาเอกชน
เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องข้อพิพาทโทรคมนาคม
6) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการตลาดดิ จิ ทั ล คอนเทนท์ พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การจั ด
กิ จ กรรมและ น าผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในงานนิ ท รรศการดิ จิ ทั ล คอนเทนท์ ภายใต้ ชื่ อ งาน BKK
International Digital Content 2015 และจัดกิจกรรมนานักธุรกิจจากต่างประเทศ เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ ให้เกิด
มูลค่าการเจรจาธุรกิจ 600 ล้านบาท
2. การใช้ดิจิทลั รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ
1) ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) เป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) เพื่อป้องกันเหตุให้ผู้ที่ไม่
ประสงค์ดี เข้ามาทาให้เกิดเหตุขัดข้องกับระบบงานไปจนถึงการจารกรรมข้อมูลโดยได้ดาเนินการดังนี้ (1) จัดงาน
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยจัดทา
ข้อสรุปกฎหมายเพื่อใช้ประกอบ Open Forum/จัด Open Forum พร้อมเผยแพร่ข้อสรุปในเว็บไซต์ เรื่อง
“ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย” (2)จัดงาน ICT Law Center Forum : Open
Forum for Public 5th “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทาอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็น
ภาระเกินไป” ร่วมศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทากฎหมาย Digital Economy (DE) ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ/จัดทาร่างกฎหมาย DE/ ขณะนี้มีการเสนอร่างกฎหมายไปยังกระทรวงและครม.แล้ว (2) ดาเนินการ
ตรวจสอบการทางานของเว็บไซต์หลังจากที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมดาเนินการแก้ไขใน
จุดที่พบช่องโหว่อย่างต่อเนื่องให้ถูกต้องและทันสมัย โดยให้บริการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ปีที่ 4
เป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมส่วนราชการ
ทั้งหมดอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ผลการดาเนินงานในปัจจุบันมี ดาเนินการจัดการอบรมให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย และดาเนินการวิเคราะห์ภัยคุกคาม โดย
ได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามทั้งหมด 256 เรื่อง โดยภัยคุกคามทั้งหมด สามารถให้บริการภายใต้ SLA 2 วัน ได้ 256
๑๕๓
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เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 และภัยคุกคามประเภท Phishing 55 เรื่อง โดยสามารถให้บริการภายใต้ SLA 2 วัน ได้
55 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
3) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้บริการ Cloud Service เพื่อลดความซ้าซ้อนในการของบประมาณด้าน ICT ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้
บริการเป็นจานวน 239 หน่วยงานและมีระบบที่ใช้งานจานวน 605 ระบบ มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานคิด
เป็น ร้อยละ 110 จากเป้าหมาย 550 ระบบ
4) ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Online
Shopping Gateway) โดยดาเนินการหารือสร้างความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เพื่อ
ระดมความเห็ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การผลั ก ดั น e-Commerce อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและด าเนิ น การเปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์
Thaiemarket.com เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการทาตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอย่างเป็น
ทางการ สร้างความปลอดภัยในการซื้อขายโดยการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของผู้ประกอบการกับ Thaiemarket.com ไปแล้ว
5) พัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management System
(ITIMS) (e-Standard) โดยทาระบบจัดเก็บข้อมูล Messaging Repository เป็นระบบที่จะช่วยอานวยความ
สะดวกในการจัดทาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเพื่อให้การสืบค้นหามาตรฐานทาได้โดยง่าย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) ได้ ด าเนิ น การออกแบบโครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรมของระบบการจั ด เก็ บ และรั ก ษาข้ อ มู ล ตาม
กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง/มีการสารวจข้อมูลพัฒนามาตรฐาน Health, WSS Phase 2 โดยมี
การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูล “งานสัมมนา eHealth Standard Forum ครั้งที่ 1”
6) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access
Channel) เพื่ อ ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และบริ ก ารต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ โดยเพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารผ่ า น
Government Application Center (GAC) สนับสนุนการให้บริการ Mobile Application และพัฒนาการ
ให้บริการ SaaS (Software as a Service) โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)ในสังกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบัน ได้ดาเนินการจะให้บริการในรูปแบบ SaaS จานวน 6
บริการ ได้แก่ ระบบ Saraban ระบบ SMS ระบบ Gin Conference ระบบ Personal Storage ระบบ Website
as a Service และ Government Chat นอกจากนี้ยังได้มีการดาเนินงานวิเคราะห์บริการใหม่ๆ และได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนา e-Service ภาครัฐ โดยรวบรวม Mobile Applications ไว้บน Government
Application Center (GAC) จานวน 81 Apps. (12 หมวด) และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนร่วมพัฒนาโดยตรงอีก
จานวน 11 Apps. โดย Applications ที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว จานวน 2 Apps ได้แก่ ระบบ
ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาท “สุขพอที่พ่อสอน” ของ สานักราชเลขาธิการ และ e-Book ของ
สานักราชเลขาธิการ ส่วน Applications ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 9 Apps ได้แก่ ระบบ Lost Car ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ระบบค้นหาตาแหน่งร้านขายยา ของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบรับเรื่อง
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ร้องเรียน ของกรมป่าไม้ ระบบสื่อสารอาการผู้ป่วยภาษาพม่าและภาษามอญ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบนัดหมายแพทย์ของ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบให้บริการข้อมูลและลงทะเบียนคน
พิการของ (สปสช.) ระบบค้นหาตาแหน่งแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ระบบสอบถามเส้นทางเดินรถ ของ องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) และระบบค้นหางาน ของ กรมการจัดหางาน
ปัญหาและอุปสรรค
1) หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีระบบสารสนเทศที่ดาเนินการพัฒนาขึ้นเองอยู่แล้ว และยังคงมี
นโยบายที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดหาระบบดังกล่าวด้วยตนเอง
2) การปรับเปลี่ยนโยกย้ายระบบสารสนเทศที่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้พัฒนาและใช้งานใน
ปัจจุบัน เพื่อมาใช้งานผ่านระบบสารสนเทศกลางของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ใน
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์วางแผนการดาเนินการด้วย
ความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของหน่วยงานดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการโยกย้ายระบบได้แล้วเสร็จภายในเวลาอันจากัด
3) ความเชื่อมั่ นต่อคุณภาพบริการต่างๆ ของ สานักงานรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในส่วนของการดูแลการให้บริการ การ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหา การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และนโยบายการสนับสนุนด้าน
งบประมาณสาหรับบริการต่างๆ ของ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในอนาคต
4) นโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ และระเบียบหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายของหน่วยงาน
บางแห่งที่ไม่สามารถมาใช้บริการกลางของ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้
แนวทางแก้ไข
1) ด าเนิ น การนโยบายการบู ร ณาการ ICT เพื่ อ น าไปสู่ ก ารลดความซ้ าซ้ อ นในการใช้
งบประมาณด้าน ICT ร่วมกับสานักงบประมาณ และหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มดาเนินการต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา
2) สร้างความร่วมมือในการบูรณาการ ICT ในระดับภาพรวมของกระทรวงโดยกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือให้ชัดเจนในแต่ละปี
3) จาแนกลูกค้าในปัจจุบันเป็นกลุ่ม และวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานให้มากขึ้น
4) ผลักดันภารกิจของ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ผ่านแผน
Digital Economy ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาลังยกร่าง เพื่อยกระดับภารกิจของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้มีความสาคัญเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานต่างๆ
จะต้องให้ความร่วมมือผ่านช่องทางดังกล่าว
5) พัฒนาคุณภาพบริการ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น
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6) สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดหลั กสูตรอบรมในเรื่องต่างๆ รวมถึงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น
2.2.9

การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้
1. การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1) ออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม

2558
1.2) ดาเนินการก่อสร้างในช่วงเดือนตุลาคม 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนกันยายน 2560 เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และในด้านระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบบาบัดบาบัดน้าเสีย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ ได้รับความ
เห็นชอบ EIA จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว
1.3) ได้ดาเนินการแบ่งส่วนที่จะพัฒนาเป็น Rubber City โดยใช้พื้นที่ที่เหลือ
ประมาณ 755 ไร่ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ระยะ 3 เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพาราให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในท้องตลาดให้ได้ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางสาหรับรถยนต์ ท่อยาง
แปรรูปน้ายางข้น แปรรูปไม้ยางพารา และอุตสาหกรรมสนับ สนุนอื่นๆ ประกอบด้วย Testing Lab R / D / HRD
Center ศูนย์ข้อมูล / ศูนย์แสดงสินค้า Logistics ตลาดกลาง / คลังสินค้า รวมทั้งเป็นสถานฝึกอบรม / พัฒนา
บุคลากร / สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับยาว เป็นต้น
โดยแยกเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 516 ไร่ พื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว 239 ไร่ มีความพร้อมรองรับในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยตั้งเป้าหมาย
ว่าพื้นที่ใหม่นี้จะทาให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 2 หมื่นตันต่อปี
Rubber City สามารถรองรับอุตสาหกรรมยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การทาให้ราคายางมีเสถียรภาพทดแทนนโยบายแทรกแซงราคายางพาราตกต่า สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
รากฐานยางพารา ด้วยการเพิ่มการใช้วัตถุดิบและมูลค่าเพิ่มในประเทศ จากบทบาทผู้ผลิตวัตถุดิบไปสู่การเป็นผู้ใช้ราย
ใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์ยาง
อย่างเป็นรูปธรรม
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Hand in Hand)
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.รามัน จ.ยะลา และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และได้เตรียมจัดทา
โครงการอุตสาหกรรม ร่วมใจคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะนาโครงการ
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ระยะที่ 3) ดาเนินงานผ่าน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
๑๕๖
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1) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์
2) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสาเร็จรูป มีผู้เข้าร่วม 282 คน
(ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
4) กิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูล อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทาการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ระยะแรก) 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัด

อำเภอ

พื้นที่ทั้งหมด

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย

1. ตาก

อ.แม่สอด
อ.พบพระ
อ.แม่ระมาด

1,419.0 ตร.กม.
886,875 ไร่
พื้นที่เป้าหมายจัดตั้งนิคมฯ1,421 ไร่
มูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงการ
2,155,788,983 บำท

โลจิสติกส์ คลังสินค้า /อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น/
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์/อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ/อุตสาหกรรมและกิจการบริการ
อื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ.อรัญประเทศ
อ.วัฒนานคร

332.0 ตร.กม.
207,500 ไร่
พื้นที่เป้าหมายจัดตั้งนิคมฯ
690 ไร่
มูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงการ
1,101,925,044 บำท

โลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า /แปรรูปสินค้าเกษตร
และอาหาร/ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม /
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน/อุตสาหกรรมกิจการเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว /อุตสาหกรรมและกิจการบริการ
อื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ตราด

อ.คลองใหญ่

50.2 ตร.กม.
31,375 ไร่
พื้นที่เป้าหมายจัดตั้งนิคมฯ
411.10 ไร่
มูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงการ
658,182,925 บำท

การบริการโลจิสติกส์ ศูนย์ถ่ายเปลี่ยนสินค้าและ
ยานพาหนะคลังสินค้า/กิจการเพื่อสนับสนุนบริการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/บริการฟื้นฟูสุขภาพ /บริการอื่นๆ ที่
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.มุกดาหาร

อ.เมือง
อ.หว้านใหญ่
อ.ดอนตาล

578.5 ตร.กม.
361,542 ไร่
พื้นที่เป้าหมายจัดตั้งนิคมฯ
1,085.64 ไร่
มูลค่าการลงทุนพัฒนา
1,481,092,738 บำท

โลจิสติกส์ ได้แก่ คลังสินค้า/แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม/
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ /พลังงานทดแทน/
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง/ บริการฟื้นฟูสุขภาพ /
กิจการบริการอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. สระแก้ว

๑๕๗
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จังหวัด
5.สงขลา

อำเภอ

พื้นที่ทั้งหมด

อ.สะเดา

552.3 ตร.กม.
345,187 ไร่
พื้นที่เป้าหมายจัดตั้งนิคมฯ
1,097.61 ไร่
มูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงการ
1,944,837,010 บำท

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
โลจิสติกส์ ศูนย์ขนถ่ายสินค้า และคลังสินค้า/ยางพารา
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยางพารา/อาหารฮาลาล/
แปรรูปสินค้าเกษตร /อื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดาเนินการคู่ขนาน โดยลงนามความร่วมมือพัฒนาพื้นที่เพื่อ
รองรับการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนาร่อง ได้แก่ จ.ตาก และ จ.สระแก้ว
คาดว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าพลาสติกไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTT GC)
2. สถาบันพลาสติก
3. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มูลค่าการลงทุน (บาท)
1,944,837,010

,155,788,983.00
ตาก

1,481,092,738
1,101,925,044
658,182,925

สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา

2.2.10 การขับเคลื่อนเร่งรัดการส่งออก การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัว กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันการส่งออกเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิม รุกและขยายตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพ โดยมีมาตรการเชิงรุกที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
โดยเน้นการรุกตลาดเป็นกลุ่มและเจาะตลาดใหม่ โดยแบ่งตลาดเป็น 4 กลุ่มหลักตามระดับการพัฒนา ได้แก่ กลุ่ม
ตลาดที่มีการพัฒนาทางเศรษกิจสูง เศรษฐกิจปานกลาง-สูง เศรษฐกิจต่า และตลาดอาเซียน โดยที่ผ่านมาได้นา
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเจรจา
๑๕๘
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ธุรกิจ รวมทั้งดาเนินโครงการในรูปแบบ “พี่ช่วยน้อง” ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีเครือข่ายในต่างประเทศนา
ผู้ประกอบการ SMEs บุกตลาดอาเซียน ฯลฯ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวรวม
กว่า 5,000 ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อกว่า 58,000 ล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผ่านตลาดกลางซื้อขายทางเว็บไซต์ www.thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการกว่า
11,000 ราย สามารถขยายตลาดผ่านระบบออนไลน์ได้ คาดมูลค่าการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กลางนี้กว่า 6,500 ล้าน
บาท อีกทั้งยังได้จัดทาแอพพลิเคชั่น “DITP Connect” เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง
ผลักดันโครงการสินค้าเด่น (Product Champion) ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ ข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว สปาและผลิตภัณฑ์สปา อาหารเสริมและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังได้ใช้ การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและ
เพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันจะกระทบต่อการค้า และเพื่อใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน อาทิ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเร่งรัดเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับ
อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน และการเจรจาผลักดันให้เกิดผลประโยชน์ต่อไทยภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกัน
2.3 ด้านสังคม วิจัย และจิตวิทยา
2.3.1 การพัฒนาระบบการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรอบ 6 เดือน (รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558) ในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการได้เร่งรัดการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด รวมทั้งขับเคลื่อนงานที่เป็นจุดเน้นสาคัญของนโยบายรัฐบาล โดยใน
ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ได้เร่งปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพการประเมินผลของนักเรียนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ให้ กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส โดยการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู และเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการและ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ทะนุ บ ารุ ง อุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศาสนา การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นามรดกศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอย่ า ง
หลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการดูแลบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานที่สาคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมกับนานาประเทศ
ผลความคืบหน้าในการดาเนินการที่สาคัญ
1. เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยแต่งตั้งคณะ

อานวยการปฏิรูปการศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดนี้ 6 คณะ เพื่อเป็นกลไกการ
๑๕๙
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ดาเนินงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทา
หน้าที่เสนอแนะนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตาม
นโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ได้
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มี พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและ
สื่อสารได้ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรักและภูมิใจในชาติให้กับ
ผู้เรียน โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัตศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และการบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
2. การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส โดย
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุม ผู้เรียนกว่า 17,000,000 คน
จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปัจจุบันมีผู้กู้ จานวน 738,625 ราย และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีผู้กู้ จานวน 66,813 ราย ปรับเปลี่ยนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน เป็น
โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิต นักปฏิบัติ : เน้นสายอาชีพ ให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษารวม 2,300 ทุน รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กในพื้นที่ชายแดนและเด็กที่ตก
หล่น ยากจน ไร้ที่พึ่ง
3. การกระจายอานาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน/พื้นที่เป็นฐาน ดาเนินโครงการปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพื่อนาร่องกระจายอานาจลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับโครงสร้าง
การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนทุกประเภทอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็น
ทางการ เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน จานวน 1,102 แห่ง จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
โดย กศน. ตาบล จานวน 7,424 แห่ง โดยดาเนินโครงการหนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ จัดอบรมให้แก่ประชาชนที่สนใจใน
5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 รวมทั้งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจาการ ประมาณ 55,283 นาย นอกจากนี้ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการสร้างความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ จัดฉายภาพยนตร์ใน
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน จานวน 223,359 คน และ
เตรียมจัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp 2015” เป้าหมายผู้รับบริการจานวน 725,318 คน
๑๖๐
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5. การส่ ง เสริ ม การอาชี ว ศึ ก ษา ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ และเร่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ ยกระดับ
สถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคตัวอย่างที่เน้นความเป็นเลิศในด้านช่างฝีมือ จานวน 16 กลุ่ม
อาชีพ แก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จับการศึกษาทุกระดับและจัดทาฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทา ผลักดันโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากล ส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาทาประโยชน์ให้กับสังคม โดยจัดศูนย์อาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีรถเข้ารับบริการรวม
40,317 คัน จัดกิจกรรมอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติ ดาเนินโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ภายใต้โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล จานวน 720 แห่งทั่วประเทศ ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านโครงการเตรียม
ความพร้อมอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา และเตรียมดาเนินการต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 ส่งเสริมการผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ร่วม

ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตกาลังคนที่
สอดคล้องกับความต้องการ
6. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู ผลิตและพัฒนาครูผ่านโครงการผลิตครูมืออาชีพรูปแบบประกันการมีงานทา โครงการนาร่องคูปอง
พัฒนาครู วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู โดยให้การรับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็น
สาขาขาดแคลนตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การพิจารณามาตรการและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 15,369 โรง
7. การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย จัดรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ให้แก่ประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
2.3.2 ด้านการทานุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.1) จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพจนถึงระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่าง
ศิลป์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ จานวน 10,500 คน การทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาผ่าน
๑๖๑
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โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรมทางพระพุท ธศาสนา “หมู่บ้ า นรั กษาศี ล 5” ของ
สานักงานพระพุทธศาสนาใน 76 จังหวัด มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 3,889,403 คน และโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล: ชาวประชาเป็นสุขของกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด โครงการสร้างคนดีสู่สังคม:
ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และจัดเสวนาระดมความคิดเห็น
โครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร
1.2) ส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย อาทิ จัดทาบทเพลงรักชาติร่วม
สมัย บทเพลงค่านิยม 12 ประการ อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น การผลิตสารคดีและการ
เผยแพร่ค่านิยมผ่านสถานีโทรทัศน์ ได้แก่ ผลิตละครสร้างสรรค์ค่านิยมไทย 12 ประการ ผลิตรายการ “สร้างชาติ
โปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง ผลิตสารคดีสั้นพร้อมออกอากาศเกี่ยวกับน้าใจไมตรีและค่านิยม ฯลฯ เชิญชวนคนไทย
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึก “คิดดี ทาดีต่อสังคมไทย” ด้วยการส่งบทความ เรียงความ คากลอง
หรือเนื้อเพลง เพื่อผลิตเป็นผลงานเพลงร่วมกับศิลปินมืออาชีพกการประกาศพื้นที่คุณธรรม 4 จังหวัดนาร่อง จัดเวที
เสวนาเด็กไทยในมิติวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
รณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น
1.3) อนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ จัดนิทรรศการเนื่องใน
วันอนุรักษ์มรดกไทย การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ บูรณะและปรับปรุงโบราณสถานที่สาคัญ
จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สาหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่น ๆ จัดแสดงเครื่องประดับอัญมณี ในพิพิธภัณฑ์ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศฯ โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรม ตลาดนัดศิลปิน กิจกรรมการบรรเลงดนตรีใน
สวน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการ
บริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพระราชฐาน
2) การเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข ความปรองดองในสั ง คมไทยอย่ า งยั่ ง ยื น และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับ คสช. ขยายเวลา
ในการเปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญและพิพิธภัณฑ์บางลาพู มีผู้เข้าชมรวมจานวน
460,357 คน จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 5,471 คน จัดโครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา (5 ธันวาคม 2557) โดยจัดปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานการศึกษาและพัฒนาสังคมของ 3 เหล่าทัพ
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3) การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่
ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียน
จัดกิจกรรมการบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน โครงการอบรม
บ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนาความเป็นไทยสู่
สากล โครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ สู่อาเซียน และร่วมจัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่า เลิศล้าอาหารอาเซียน” เพื่อ
ส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.3.3 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
นโยบายด้านสาธารณสุขรัฐบาลให้ความสาคัญกับการวางรากฐานให้ระบบหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละ
ระบบ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่
ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร การป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สาธารณสุข ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ ประชาชนไทยมีประกันสุขภาพครอบคลุมประชนผู้มีสิทธิ จานวน
66,012,684 คน ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย (National Coverage) คิดเป็น
ร้อยละ 99.81 ของประชากรไทยทั้งประเทศ
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ประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จานวน 48,375,398 คน ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (UC Coverage) คิดเป็นร้อยละ 99.75 ทั้งนี้ สัดส่วนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพในระบบต่างๆ มีรายละเอียด
ดังภาพ

จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ
การรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 38 และ มาตรา 39) จานวน 11.39 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ
98.48 จากเป้าหมาย 11.57 ล้านคน)
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พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐาน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
เพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของ ผู้ป่วย HIV
และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา จานวน 255,387 ราย จากเป้าหมาย 202,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.06
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพ จานวน 34,193 ราย จากเป้าหมาย 35,848 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.39
และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค จานวน 2,442,314
ราย จากเป้าหมาย 2,808,322 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.97 การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้จัดสรรงบประมาณ สาหรับค่าบริหารจัดการ และค่าบริการทางการแพทย์ให้
หน่วยบริการสาหรับจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข และจัดทาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
ให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอกจากนี้ได้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นการเพิ่มเติม จานวน 285,171 คน
ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ดาเนินการปฏิรูป
กลไกภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยการปรับโครงสร้าง บทบาทการทางานในส่วนกลางเพื่ อขับเคลื่อนเขต
สุขภาพสู่การปฏิบัติ การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพตามกลุ่มวัย ทารกและเด็กเล็ก (0-5 ปี) วัยเรียน (5-14 ปี)
วัยรุ่นและวัยทางาน (15-59 ปี) ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตรวจปัสสาวะจากหญิงตั้งครรภ์เพื่อเฝ้าระวังพัฒนา
สติปัญญาของเด็ก ให้สถานบริการทุกแห่ง จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์ทุ กราย ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิ งให้นมบุ ตร 6 เดื อน หลังคลอด เพื่อแก้ปัญ หาความพิการทาง
สติปัญญาของเด็ก ลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและประชาชนใน
พื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง
ดูวัยรุ่น พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังสุขภาพวัยทางาน ดูแลสุ ขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด
และสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการขาขาด สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบ
บริการสุขภาพอย่างครบวงจร ขณะนี้มีการจัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD ปกติ จานวน 424
แห่ง จากเป้าหมายจานวน 883 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.02 ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ติดตามเฝ้า
ระวังคุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ติดตามการพัฒนาสถานที่ผลิต
อาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะ 460 แห่ง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด เฝ้าระวังและตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน จานวน 8 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ มีการจับกุมผู้กระทาผิด
กฎหมายรายใหญ่ 49 ครั้ง ยึดของกลางได้ 477 รายการ คิดเป็นมูลค่า 158.40 ล้านบาท ในรายการ ยา อาหาร
เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย พัฒนา Oryor

Smart

Application

ตรวจสอบเลขจดแจ้ง
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เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย โดยปัจจุบันมียอดผู้ดาวน์โหลด 135,000 ครั้ง
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกาเนิด) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและการเตรียมพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

มาตรการที่ 1 การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในคนและสัตว์ ติดตาม

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease: EVD) จากองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศอย่าง
ใกล้ชิด มาตรการที่ 2 การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่มีห้องแยกและมีความ
พร้อมสามารถดูแลผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีจานวน 19 แห่ง มาตรการที่ 3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศูนย์ที่มีความพร้อมในการจัดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย (Designated Receiving Area : DRA) 21 แห่ง
มาตรการที่ 4 การสื่อสารความเสี่ยง เฝ้าระวังข่าว และการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โรคและภัยสุขภาพ มาตรการที่
5 การบริหารจัดการ เปิดศูนย์ประสานปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน มาตรการที่ 6 ด้านการต่างประเทศ โครงการปันน้าใจต้านภัยอีโบลาร่วมกับกาชาด จัดการประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียนบวกสาม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS – CoV) คัดกรองผู้
เดินทางที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จากจานวนผู้ลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจจ์จานวน 10,199 คน
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ การให้ความรู้ประชาชน และจัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อ
ควบคุมโรค ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ความรู้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ โรค
พิษสุนัขบ้า โรคอาหารเป็นพิษ ติดตามการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนสนับสนุนคลอรีนเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และกรณีเมื่อพื้นที่ประสพภัยพิบัติ ให้กับ สานักงานป้องกันและ
ควบคุมโรค 12 เขต จานวน 29,400 เม็ด
การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2558 2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์
อานวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น 3) การสร้างกระแสความปลอดภัยทางถนน โดย
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลลอยกระทง รวมทั้ง การคุ้มครอง
ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับ กรม
ควบคุมโรค ในการลงพื้นที่สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ระดับเขต ทั้ง 12 เขต + กทม. และมีการ
จัดทาความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นทดลองนาร่องศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลย้อนหลัง จัดการอบรม
เทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน” ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และได้
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จัดการแข่งขันการขับรถพยาบาลปลอดภัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์
สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี จัดการแข่งขัน EMS RALLY ระดับชาติ
12 เขตบริการสุขภาพระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1) การรณรงค์ลดความเร็วใน
การขับขี่ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการควบคุมและจากัดความเร็ว รวมทั้งการสร้างจิตสานึกและ
วัฒนธรรมในการขับขี่ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
จุลสารลด-หยุด-ภัย 2) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสาหรับเด็ก ที่ใช้รถใช้ถนนส่งเสริมการใช้ระบบ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 3) การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยจะรณรงค์และบังคับใช้
กฎหมายสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 4) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง การขอให้รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ เครื่ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว เครื่ อ งตรวจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์ แ ละ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เป็น สรุปผู้ป่วยจากอุบัติเหตุยานยนต์ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 18 มีนาคม 2558 ยอดสะสม จานวน 151,828 ราย
2.3.4

การพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
1) ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา โดยการผลักดันการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300% เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน
30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเร่งรัดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดาสาหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯได้ 2 เท่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ จากการจัดทาบัญชีนวัตกรรม และผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ
2) สนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้านวิจัยและพัฒนา โดยการปลดล็อค นักวิจัยและ
นักเรียนทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ไปปฏิบัติ งานในภาคเอกชนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเร่งพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านระบบขนส่งทางราง โดยนาร่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง
ทางรางแห่งชาติ รวมถึงการส่ งเสริมการสร้างความตระหนักให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดย
จัดทาแผนปฏิรูป วทน. ของประเทศและจัดระบบทางานใหม่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยประสานกับ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจาจังหวัดในทุกจังหวัด อีกทั้งยังดาเนินการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค
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ตลอดจนนาแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อให้หน่วยภาครัฐทั้ งส่วนกลาง
และท้องถิ่น เอสเอ็มอี เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างนวัตกรรม
ที่มีผลกระทบเชิงพาณิชย์และสังคมควบคู่กันไป
2.3.5 การสร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพและมีค่านิยมหลัก
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
นโยบายค่านิยมหลั กของคนไทย 12 ประการ จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ ยวกั บค่ านิยมหลัก 12 ประการให้ทุกเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการ โดยมีรายละเอียดหลัก ได้แก่ ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนา
ค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็น
พฤติกรรมที่ยั่งยืน กาหนดจุดเน้นในแต่ละระดับชั้น และกาหนดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน
จั ดท าร่ าง แนวทางการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ค่ านิ ยมหลั ก 12 ประการเพื่ อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จัดทาตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนทั่วไปได้ของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ ได้ดาเนินการ จัดเวทีเสวนาเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ในพื้นที่ กศน. ตาบล จานวน 3,431 แห่ง กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” เป้าหมายจานวน
64,900 คน ใน 928 อาเภอทั่วประเทศ จัดชมรม “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” อย่างน้อย 1 ชมรม ใน 1 อาเภอ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่านคากลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สาหรับผู้เรียน
ประถมศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยผลงานวิจัยนิทานพัฒนาจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระยะที่ 1 จานวน 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน
10,297 คน และรุ่นพิเศษสาหรับบุคลากรส่วนกลาง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 307 คน
รวมทั้งสิ้น 10,604 คนและดาเนินการฝึกอบรมผู้อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอาด” เป้าหมายจานวน
400 คน เป็นต้น
2.3.6

การพัฒนาครู
1) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู

1.1) จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพมีมาตรฐานระดับสากลเหมาะสม
กับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการ 2 ระดับ คือ 1) คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูเพื่อทาหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายในการผลิต การพัฒนา และการบริหารงาน
บุคคลของครู 2) คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการผลิต การ
พั ฒ นา รวมทั้ ง ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบการปฏิ รู ป
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การศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุด เพื่อให้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การ
ปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู 2) การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู 3) การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 4) การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู สอดคล้องกับการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้งานวิจัยเป็น
พื้นฐาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนมีคุณภาพระดับสากลต่อไป
1.2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครู ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู โดยมีข้อเสนอแนะคิด 2
ส่วนคือ 1) การผลิตครู เช่น การผลิตครูในระบบปิดเน้นสาขาที่ขาดแคลนจาเป็น และผูกกับการมีงานทา
การจัดทาฐานข้อมูลความต้องการครูในแต่ละสาขาวิชา อย่างน้อย 5 ปี การผลิตครูบางส่วนในระบบเปิด เพื่อ
รองรับความต้องการครูในสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcomes) หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การใช้
และการพัฒนาครู เช่น การสร้างเครือข่ายการพัฒนาระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตและสถานศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย
เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงกับสถานศึกษา เพื่อช่วยในการฝึกอบรมครู การสอนงาน และให้คาปรึกษา
1.3) สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 10 แห่ง เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2558 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน มีระยะเวลาดาเนิน 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562)
1.4) ดาเนินโครงการผลิตครูภายใต้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการผลิตครูมือ
อาชีพในรูปแบบประกันการมีงานทา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนิสิตนักศึกษาครูที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วม
โครงการ จานวน 1,047 คน ได้รับการบรรจุเป็นราชการครูในสังกัด สอศ. และ สพฐ. โครงการนาร่องคูปองพัฒนา
ครู เป็นโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อต้องการพัฒนาครูทั้งระบบแบบเต็มตามศักยภาพในวงเงิน 35
ล้านบาท โดยมอบอานาจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้สมัครใจเข้ารับการอบรม จากนั้นจะมอบเป็นเงินให้แก่ครูเพื่อไปเลือกหลักสูตรการอบรมตามความสนใจ
ในวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท/คน/หลักสูตร
2) การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง
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นิติกร (พ.ต.ก.) และ 3) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงิน
ประจาตาแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยเป็นไป เพื่อให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิดความเหลื่อมล้า สอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ. กาหนด
2.2) พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ออกหลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองและ ผอ. สถานศึกษา หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 3 ) พั ฒ น า
ครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน อาทิ จัดทาหลักสูตรเพื่ออบรมครูวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครู
สควค.) เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวทาง PISA วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 260 คน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนด้านการคิดวิเคราะห์ จานวน 270 คน อบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 3,317 คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา เพื่อเป็นผู้นาทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษามี ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 113 คน เป็นต้น
2.3.7 การใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคน/วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
1) การแปรรู ป ยางธรรมชาติ เ พื่ อ น าไปสร้ า งพื้ น ลู่ - ลานกรี ฑ า และลาน
อเนกประสงค์ กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ และได้จัดอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ระหว่างวันที่ 9 - 27
กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่ -ลานกรีฑา
สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จานวน 91 ราย /53 หน่วยงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมยางเทคโนโลยีการผลิต
เม็ดยาง เพื่อนาไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา จานวน 48 ราย /58 หน่วยงาน
2) การใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน โดยมีกลุ่มเอกชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบรมควันยางแผ่นดังกล่าวแล้ว 24 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสหกรณ์ 21 ราย และบริษัทเอกชน
รายย่อ 3 ราย ซึ่งการใช้เตาอบยางในสหกรณ์จานวน 24 ราย ก่อให้เกิดผลประโยชน์ คือ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
(ที่ใช้ไม้ยางพารา) ถึง 40% และลดระยะเวลาในการอบยางลง 25% คุณภาพยางแผ่นดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ถึง
12,000 บาท/วัน รวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท/ปี มีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ จึงช่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวเกษตรกรสวนยางได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการขยายผลการใช้งานเตาอบ
ยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จานวน 5 สหกรณ์
3) การผลิตยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัยแห่งชาติ โดยได้ขยายผลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกักเก็บกลิ่นหอมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม ในผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา ยางรองพื้น
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รองเท้า และผลิตภัณฑ์ถุงมือยางชนิดต่างๆ รวมทั้งเจรจาเพื่อการอนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
บริษัท 4 ราย ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และเป็นอีก
แนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่าได้
4) เปิดตัวแอปพลิเคชัน “FoodiEat” หวังให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน "FoodiEat" ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย บนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถ
บันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และคานวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกาลังกาย รวมถึงให้
คาแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกาลังกายของผู้ใช้ด้วย
- ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กระทรวง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริ การ
และภาคสังคม/ชุมชน จานวน 19 ผลงาน และมีสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ จานวน 29 ราย ทั้งนี้ มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ทดแทนการนาเข้าที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ จานวน 6 เรื่อง
2.4 ด้านกฎหมายและการป้องกันการทุจริต
2.4.1 การเร่งรัดการพิจารณากฎหมายที่สาคัญ
การเร่งรัดการพิจารณากฎหมายที่สาคัญ กฎหมายที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ทั้งสิ้น 65 ฉบับ
ขั้นการประกาศราชกิจจานุเษกษา พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2557 (สคก.) เล่ม 131 ตอนที่ 87 ก 26 ธันวาคม 2557
ขั้นเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน 28 ฉบับ (1) ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ... (สปน./มท.) (2) ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...)
พ.ศ. ... (กห.) (3) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (กห.) (4) ร่างพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... (กค.) (5) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... (จานา จานอง) (กค.) (6) ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับ การให้ พ.ศ. ...
(กค.) (7) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ...
(พม.) (8) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... (กษ.) (9) ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... (ทก.) (10) ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... (สธ.) (11) ร่าง
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลดภัย พ.ศ. ... (สตช.) (12) ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
(สตช.) (13) ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ... (พม.) (14) ร่างพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มท.)
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(15) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ... (รง.) (16) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ... (สธ.) (17)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา)
(ศย.) (18) ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. … (สตช.) (19) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาบางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ
พ.ศ. 2511 พ.ศ. ... (พณ.) (20) ร่ างพระราชบัญ ญั ติอ งค์ก ารมหาชน (ฉบั บที่ . ..) พ.ศ. ... (กพร.) (21) ร่า ง
พระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ... (พส.) (22) ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (กค.) (23) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ... (ทส.) (24) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ. ... (ปปง.) (25) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... (ปปง.) (26) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่
...) พ.ศ. ... (ปปง.) (27) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...)
พ.ศ. ... (พม.) (28) ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ... (มท.)
ขั้นเสนอสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา จานวน 24 ฉบับ (1) ร่าง
พระราชบัญ ญั ติ การกรั บปรุ งกฎหมายว่า ด้ว ยความรับ ผิดทางละเมิด ของเจ้ าหน้าที่ พ.ศ. ... (สคก.) (2) ร่า ง
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. ... (สคก.) (3) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคม
ของบุคคล) (สคก.) (4) ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ... (กษ.) (5) ร่างพระราชบัญญัติการจานอง
เรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(คค.) (6) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
(พิธีสารแมดริด) (พณ.) (7) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ขยายขอบเขตระยะเวลา
การคุ้มครอง) (พณ.) (8) ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่
...) พ.ศ. ... (พณ.) (9) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มท.) (10) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... (ยธ.) (11) ร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (รง.) (12) ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ... (สธ.) (13) ร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. ... (สตช.) (14) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ า พ.ศ. ... (ทส.) (15) ร่ า ง
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... (ยธ.) (16) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การบังคับคดี) (ยธ.) (17) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ) (ยธ.) (18) ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... (ยธ.) (19) ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... (ยธ.) (20) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่ ..) พ.ศ.
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... (ยธ.) (21) ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่...) (ทส.) (22) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... (คค.) (23) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.
... (วธ.) (24) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ยธ.)
และขั้นระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน จานวน 13 ฉบับ (1) ร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (สปน.) (2) ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (กค.) (3) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ ฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ... (กษ.) (4) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงคุณสมบัติของผูข้ อ
ใบอนุญาตผลิตและดาเนินการหน่วยซ่อมอากาศยาน) (คค.) (5) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่
...) พ.ศ. ... (พณ.) (6) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... (รง.) (7) ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ... (ศธ.) (8) ร่างพระราชบัญญัติเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... (ศธ.) (9) ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... (ศธ.) (10) ร่างพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...
(ศธ.) (11) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... (ศธ.)(12) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. ... (สธ.) (13) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... (คค.)
2.4.2 การติดตามการดาเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ สัญญาคุณธรรม
1. การสนับสนุนการดาเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ให้ สศช. นาข้อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศไทยไปพิจารณาจัดลาดับประเด็นที่สาคัญเร่งด่วน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถดาเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ก่อนที่จะเสนอ สปช. เพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 19
ธันวาคม 2557 ต่อไป ซึ่ง สศช. ได้เสนอ ครม.เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และได้ส่งให้ สปช. ด้วย
แล้ว และสภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญประจาสภา 18 คณะ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การติดตามความคืบหน้าการดาเนินการของ สปช.
คสช. และรั ฐ บาล ได้ มี ก ารเชื่ อมโยง ประสานติ ด ตามความคื บหน้ า ในการ
ดาเนินงานร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
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2.1 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 10 , 18 และ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิ รูปแห่งชาติในช่วงเดือน
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
2.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ โดยให้
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ในการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอรับร่างพระราชบัญญัติของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติมาพิจารณาก่อนรับหลักการ โดยปกติให้ขอเวลาสาหรับพิจารณามี
กาหนดอย่างน้อย 20 วัน
2. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติแล้ว ให้สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีส่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดาเนินการ โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเชิญผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินั้นมาร่วมพิจารณาโดยด่วนให้แล้ว
เสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ ภายในกาหนดเวลาที่ขอรับมา และให้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีและกรอบของ
งบประมาณ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณร่วมพิจารณาด้วยทุกครั้ง
2.5 ด้านการต่างประเทศ
2.5.1 มาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาในสานักงานศึกษาธิการภาค 13 แห่ง เพื่อประสาน
และขับเคลื่อนความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงด้านภาษา ดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ
(1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (2) การส่งเสริม สร้าง พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ และ (3) การขยายผลและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาภาค เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์
ศึกษาภาค 1 – 13 และจัดกิจกรรมเพื่อจัดหา รวบรวม และคัดเลือกผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็น Best Practice
2) จัดโครงการ “การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร มุ่ง
ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
(1) การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ “คณิตคิดไกล : นาเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน” (2) การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ
“พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” (3) การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียนและการ
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นาเสนอแนวคิดและแผนการประกอบธุรกิจ และ (4) การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการใน
การจัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา โดยได้ดาเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง ในทุกภูมิภาค
3) ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นาเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นาเยาวชนเพื่อเป็นกลไกนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนถ่ายทอดสู่เพื่อนนักศึกษา
4) เมื่อวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อจัดทาร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีสาหรับประเทศภูมิภาคอาเซียนตาม
ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด ความรุ น แรงต่ อ สตรี แ ละความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ส าหรั บ ประเทศภู มิ ภ าคอาเซี ย น ครั้ ง ที่
6/2558 – 8/2558 เพื่อจัดทาร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีสาหรับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อเสนอต่อ ACWC และ ACW และนาเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศเพื่อให้ ความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณารับรองต่อไป โดยผลจากการดาเนินการดังกล่าวจะนาไปสู่
การจัดทาร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน
(Zero Draft)
5) ได้พิจารณาประเด็นสาคัญต่าง ๆ อาทิ วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี
2558 แผนปฏิบัติงานและการกาหนดขอบเขตการทางานของคณะทางานระดับสูงของคณะทางานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซี ยน และคณะท างานสามเสาหลักประชาคมอาเซี ยนในกรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี 2558 และโครงการร่วมของ ASEC – ERIA : กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลัง
2558
6) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการกับแนวทางการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างยั่งยืน (Regional Workshop on Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: Towards Sustainable Social Protection) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทารายงาน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการดาเนินงาน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะการดาเนินงานตาม
ประเด็นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้แก่ สตรีพิการ เยาวชนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม การศึ ก ษา นโยบายด้ า นการคุ้ ม ครองทางสั ง คม การด ารงชี วิ ต อิ ส ระ การมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นวั ฒ นธรรม
นันทนาการ สันทนาการและการกีฬา และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน
7) การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ณ จ.ตรัง โดยได้จัดการพบปะหารือกับภาคส่วนต่างๆ
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
พร้อมข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสถานะล่าสุดเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านต้นปรง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง และจัด
กิจกรรมถาม – ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นปรงด้วย
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2.6 ด้านการแก้ไขปัญหาภาคประชาชน
2.6.1 ปัญหาที่ดินทากินเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1)จัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ดาเนินการจัดที่ดินให้แก่
ประชาชนแล้ว จานวน 1,697 แปลง คิดเป็นร้อยละ 37.71 ของเป้าหมายในปี 2558 จานวน 4,500 แปลง
2) โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุก
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท โดยกรมที่ดินได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการในพื้นที่ 10 จังหวัดแล้ว
คือ จังหวัดตาก ตรัง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลาภู ขอนแก่น และ
อุดรธานี) รวมจานวน 1,368 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 27.36 ของเป้าหมายปี 2558 จานวน 5,000 แปลง
3) โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัยและทากินโครงการ "รัฐเอื้อ
ราษฎร์ มีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557 (วันที่ 12 - 30 กันยายน 2557) จานวน 1,498 รายและใน
ปีงบประมาณ 2558สานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มีเป้าหมายได้ดาเนินการจัดให้ราษฎรได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อ
อยู่อาศัยและทากินจานวน 616 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของเป้าหมาย 3,000 ราย
4) การนาที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย/ที่ทากิน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2557 (วันที่ 12 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) กรมธนารักษ์ส่งหนังสือ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมป่าไม้ สานักงานตารวจแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค
กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ให้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่รวมจานวน 551 แปลง เนื้อที่
8,572 ไร่เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ 2558 ได้มีผลการดาเนินการ ดังนี้
- กรมธนารั กษ์ ได้ ด าเนิ น โครงการน าที่ ร าชพั ส ดุ ม าใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) โครงการนาร่องจังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนินการจัดทาผัง
โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาที่ดินสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- กรมปศุสัตว์แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 808 (บางส่วน) ตาบลหู
ทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสานักงานธนารักษ์พื้นทีบ่ ุรีรัมย์ดาเนินการส่งมอบ
- รับมอบที่ราชพัสดุตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผ่อน
ผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 เพื่อกรมธนารักษ์จะได้นามาบริหารจัดการตามความเหมาะสมของศักยภาพที่ดิน
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๑๗๖
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- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งส่งคืนที่ดินราชพัสดุจานวน 65 แปลง
เนื้อที่ประมาณ 1,709 ไร่ อยู่ร ะหว่า งคัด สาเนาทะเบีย นอาคาร/ สิ่ง ปลูก สร้า งของที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบที่ดิน ราชพัสดุและใช้ประกอบการจัดทา
แผนการดาเนินงานต่อไป ดาเนินการจัดทาหนังสือเพื่อติดตามหน่วยงานผู้ใช้ที่ยังไม่ได้แจ้ง
ส่งคืนที่ดินราชพัสดุตามเวลาที่กาหนด และตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินราชพัสดุที่ได้รับคืนจากหน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้นประสานงานกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการฯในด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปและจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาที่ดินราชพัสดุมาใช้
ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.
808 ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ และแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปจ.259 ตาบลวังตะเคียน อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2.6.2

การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งขายเกินราคา
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า
1. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 จะต้องมี
หลักการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ สร้างกลไกจัดระบบบริหารสลากที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
ช่องทางจาหน่ายสลากมากขึ้น มิให้มีการผูกขาด เพื่อให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจาหน่ายได้ในราคา 80
บาท ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการจัดสรรที่ได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ จะต้องไม่กระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล และไม่กระทบสิทธิหรือโควต้าของผู้ได้รับการจัดสรรรายย่อย เช่น คนพิการ ทหารผ่านศึก
ตลอดจนกลไกให้สามารถซื้อคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จาหน่ายไม่หมดได้ เพื่อลดภาระแก่ผู้จาหน่ายสลาก ทั้งนี้ ให้
กระทรวงการคลังสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบและเข้าใจตามหลักการข้างต้นด้วย
2. ให้กาหนดแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80
บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนในเรือ่ งนี้ให้ชัดเจนตามหลักการข้างต้น
3. ให้กาหนดวิธีการจัดระบบบริหารสลาก และช่องทางการจาหน่ายสลาก เช่น ผ่าน
เครื่องจาหน่ายร้านสะดวกซื้อ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผู้แทนจาหน่าย โดยให้สามารถดาเนินการได้จริงและไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชน โดยจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติ
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. ให้กระทรวงการคลัง (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาดาเนินการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๑๗๗
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ส่วนที่ 3 แผนงานในระยะต่อไป

๑๗๘
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ส่วนที่ 3 แผนงานในระยะต่อไป
มาตรการของรัฐบาลที่จะดาเนินการในอนาคต
1. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 การส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติ
โดยกาหนดให้ กอช. รับโอนผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีบานาญชราภาพทั้งหมดที่แสดงความจานงเป็น
สมาชิกของ กอช. โดยให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันที่เป็น
สมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ที่ให้ผู้ที่มี
อายุมากที่สมัครในช่วงปีแรก ได้มีระยะเวลาในการออมมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะไม่จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนสาหรับเงินสะสมที่โอนมาดังกล่าว เนื่องจากได้รับเงินสมทบจากกองทุนประกันสังคมแล้ว
 การยกเลิกการดาเนินการตามมาตรา 40 กรณีบานาญชราภาพ ซึ่งสานักงานประกันสังคมจะโอน
ผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีบานาญชราภาพ ทั้งหมดที่ประสงค์จะเป็น
สมาชิก กอช. มาที่ กอช. ซึ่งรวมถึงผู้ประกันตนที่อายุเกิน 60 ปีด้วย ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะเป็น
สมาชิก กอช. จะได้รับเงินที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนเงินสมทบจากรัฐ และดอกผล คืนทั้งจานวน
 กาหนดให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนปีละไม่เกิน 13,200 บาท และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามอายุ
สมาชิก ดังนี้
เงินสมทบสูงสุด
อัตราเงินสมทบ
อายุสมาชิก
ที่จะกาหนด
ต่อเงินสะสม
โดยกฎกระทรวง
ไม่ต่ากว่า 15 ปี
ร้อยละ 50
600 บาท/ปี
แต่ไม่เกิน 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ร้อยละ 80
960 บาท/ปี
แต่ไม่เกิน 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ร้อยละ 100
1,200 บาท/ปี
แต่ไม่เกิน 60 ปี
2. การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธากรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้ลงนามกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่เป้าหมาย รวม 36 ตาบล ใน 10 อาเภอ
พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (ประมาณ 2.9 พัน ตร. กม.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑๗๙
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จังหวัด
1. ตาก

ตาบล
ตาบลท่าสายลวด ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่กุ
ตาบลแม่ตาว ตาบลแม่ปะ ตาบลแม่สอด ตาบลมหาวัน
ตาบลแม่กาษา
อาเภอพบพระ
ตาบลช่องแคบ ตาบลพบพระ ตาบลวาเล่ย์
อาเภอแม่ระมาด
ตาบลขะเนจื้อ ตาบลแม่จะเรา ตาบลแม่ระมาด
2. สระแก้ว
อาเภออรัญประเทศ ตาบลท่าข้าม ตาบลบ้านด่าน ตาบลบ้านป่าไร่
อาเภอวัฒนานคร
ตาบลผักขะ
3. มุกดาหาร อาเภอเมือง
ตาบลคาอาฮวน ตาบลนาสีนวน ตาบลบางทรายใหญ่
มุกดาหาร
ตาบลมุกดาหาร ตาบลศรีบุญเรือง
อาเภอหว้านใหญ่
ตาบลชะโนด ตาบลบางทรายน้อย ตาบลป่งขาม
ตาบลหว้านใหญ่
อาเภอดอนตาล
ตาบลดอนตาล ตาบลโพธิ์ไทร
4. สงขลา
อาเภอสะเดา
ตาบลสะเดา ตาบลสานักขาม ตาบลสานักแต้ว
ตาบลปาดังเบซาร์
5. ตราด
อาเภอคลองใหญ่
ตาบลคลองใหญ่ ตาบลไม้รูด ตาบลหาดเล็ก
จากสถิติการค้าชายแดนของประเทศไทยในปี 2557 พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 5 จังหวัด
ทั้งสิ้น 727.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.7 ของมูลค่าการค้าชายแดน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันล้านบาท)
รายการ

อาเภอ
อาเภอแม่สอด

การส่งออก

การนาเข้า

มูลค่าการค้า

ดุลการค้า

สงขลา

270.4

230.3

500.7

40.1

สระแก้ว

59.8

15.3

75.1

44.2

ตาก

59.8

2.7

62.5

57.2

หนองคาย

58.6

1.5

60.1

57.1

ตราด

27.6

2.1

29.7

25.5

รวม 5 จังหวัด

476.2

251.6

728.1

224.1

ประเทศ

589.7

397.9

987.6

191.8

หมายเหตุ : ข้อมูลการค้าชายแดนของประเทศกับประเทศเพื่อบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่มา : กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ

๑๘๐
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ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการทางการเงินรวมทั้งมาตรการทางภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากร เพื่อส่งเสริม
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) มาตรการการเงิน
(1.1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าผ่านธนาคารออมสิน วงเงินกู้รายละ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
20 ล้านบาท
(1.2) การค้าประกันสินเชื่อผ่าน บสย. โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก และขอชดเชย
จากรัฐบาลปีละ 87.5 ล้านบาท
(2) มาตรการภาษีอากร
(2.1) มาตรการภาษีกรณีทั่วไปผ่านกรมสรรพากร
กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการยกร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20
เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 ปี สาหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่า ยได้รับการส่งเสริม การลงทุน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ กนพ. โดยมีประเภทกิจการ ดังนี้
-

กิ จ การการผลิ ต สิ น ค้ า ได้ แ ก่ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร โลหะสามั ญ

เครื่องจัก รกล แผงวงจรไฟฟ้าและส่ วนประกอบ เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิเตอร์ และอุปกรณ์
พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก อะลูมิเนียมและของที่ทาด้วยอะลูมิเนียม ทองแดงและของที่ทาด้วยทองแดง
ยางและของที่ทาด้วยยาง เคมีภัณฑ์ อัญมณี และเครื่องประดับ เครื่องหนัง อุตสาหกรรมอาหารทะเล อาหารฮา
ลาล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
-

กิจการให้บริการ โดยต้องเป็นกิจการที่ให้บริการและใช้บริการในพื้นที่
ทั้งนี้ ทั้งมาตรการการเงินและมาตรการภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง

การนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(2.2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI
ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุน ได้อ อกประกาศ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการ
กาหนดสิทธิประโยชน์ ดังนี้
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กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ สกท. ให้การส่งเสริม1
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
เป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. กาหนด2
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
โดยจากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
อยู่แล้ว ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อย

2. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก
5 ปี

ละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
3. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ใน 3. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ใน
การคานวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี

การคานวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี

4. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวย

4. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกได้

ความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของค่าติดตั้งดังกล่าวใน

ร้อยละ 25 ของค่าติดตั้งดังกล่าวในการคานวณภาษี

การคานวณภาษี
5. ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

5. ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับ 6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นสาหรับส่วน
ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 5 ปี

ที่ผลิตเพื่อการส่งออก เป็นระยะเวลา 5 ปี

7. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ 7. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่
ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่

ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด

8. ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่

8. ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: 1. ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตงั้ สถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่าที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด
2. ตามประกาศ กนพ. (ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศ กนพ.)

(3) มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากร
(3.1) การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุ น กระทรวงมหาดไทย และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายหน่วยงานประจาจังหวัดดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดย
ในระยะแรกจะใช้ศูนย์ดารงธรรมเป็น (One Stop Service : OSS) เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านการลงทุนที่มีการ
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เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้ง OSS ณ ศูนย์ดารงธรรมจะมีการแยกส่วนบริการ
ด้านการลงทุนออกจากส่วน รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งได้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยบุคลากร OSS
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศประจาที่ศูนย์ฯ 1-2 คน หรือตามความเหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่อานวยความสะดวกแก่นักลงทุนและรับข้อซักถามเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในระยะต่อไปสานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมในการผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษอี ก 5 พื้ น ที่ ซึ่ ง จะอยู่ ใ นแผนด าเนิ น การในระยะที่ 2 ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งราย นครพนม
หนองคาย กาญจนบุรี และนราธิวาส
ระยะการดาเนินการที่ 1

ระยะการดาเนินการที่ 2

ให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี 2558

ให้มีผลเป็นรูปธรรมในปี 2559

จังหวัดตาก

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครพนม

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดตราด

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส

4.3 การพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 3 มี นาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะ
เร่งด่วน ในวงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
(1) โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวง เช่น
-

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อยกระดับการให้บริการของโครงข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 840 แห่ง วงเงิน 20,070 ล้านบาท
-

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ จานวน 11 สายทาง วงเงินรวม 4,930 ล้านบาท
(2) โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วย 3 แผนงาน
11 กิจกรรม จานวน 2,124 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท เช่น
-

โครงการปรับปรุงถนนเชื่มโยงพื้นที่เกษตรและแหล่งท่องเที่ยว จานวน 1,303 โครงการ วงเงินรวม

11,819 ล้านบาท
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-

โครงการพัฒนาสิ่งอานายความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน จานวน 792 โครงการ วงเงินรวม

2,402 ล้านบาท
-

โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษจานวน 29 โครงการ วงเงินรวม

272 ล้านบาท
-

ค่าควบคุมงานและบริหารโครงการ วงเงินรวม 507 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อไป
หน่วยงาน

วงเงิน
(ลบ.)

แผนการดาเนินงานการเบิกจ่าย (ลบ.)
ปี 58

ปี 59

ปี 60

1. กรมทางหลวง

25,000

17,960

7,040

-

2. กรมทางหลวงชนบท

15,000

15,000

-

-

40,000

32,960

7,040

รวม

4. โครงการบริหารจัดการน้าประจาปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้า
ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) รวม 4,227 แผน/โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณรวม
55,985 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณประจาปี (เพิ่มเติม) กรอบวงเงิน 16,278 ล้านบาท และงบประมาณจาก
แหล่งเงินกู้ของรัฐบาล กรอบวงเงิน 39,707 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการสาคัญๆ ได้แก่ การจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้านให้มีแหล่งน้าต้นทุนระบบประปา 907 หมู่บ้าน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้อุดม
สมบูรณ์ 20,000 ไร่ และฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติจานวน 2,076 แห่ง เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กาหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมการลงทุน ในระยะ 7 ปี ไว้ว่า จะส่งเสริม
การลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและ การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าว
พ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กาหนดนโยบายการส่งเสริมการลงทุนไว้ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการส่งเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
(2) ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อ
การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
(3) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้าง
ความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
(4) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการ
สร้างความมั่นคงในพื้นที่
(5) ส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ โดยเฉพาะพื้ นที่ ชายแดน ทั้ งในและนอกนิ คม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
(6) ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และ
เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
 ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แยกสิทธิ
ประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) ออกเป็น 6 ประเภท ตั้งแต่ A1 – B2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
(Merit-based Incentives) ได้แก่ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 แบ่งออกเป็น 5
แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่าย รถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรในกทม. และปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส้าคัญของ
ประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่าย การขนส่งทางน้า การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการขนส่งทางอากาศ

ทั้งนี้ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ในระยะ 8 ปี มีกรอบ
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จานวน 1,912,682 ล้านบาท ประกอบด้วย สาขาการขนส่งทางบก วงเงินรวมจานวน 623,609
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของวงเงินลงทุนรวม สาขาการขนส่งทางราง วงเงินรวมจานวน 1,071,965 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 56.1 ของวงเงินลงทุนรวม สาขาการขนส่งทางน้า วงเงินรวมจานวน 101,289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3
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ของวงเงินลงทุนรวม สาขาการขนส่งทางอากาศ วงเงินรวมจานวน 50,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของวงเงินลงทุน
รวม และการเชื่อมต่อโครงข่ายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลวงเงินรวมจานวน 65,751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.4 ของวงเงินลงทุนรวม
สาขาการขนส่ง
วงเงินรวม (ล้านบาท)
ร้อยละ
ทางบก

623,609

32.6

ทางราง

1,071,965

56.1

รถไฟทางคู่*

494,461

25.9

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

577,504

30.2

ทางน้า

101,289

5.3

ทางอากาศ**

50,068

2.6

เชื่องต่อโครงข่าย กทม. และปริมณฑล

65,750

3.4

1,912,682

100.0

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : * วงเงินลงทุนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ไม่รวมวงเงินลงทุนรถไฟทางคู่ขนาด ทางมาตรฐาน 1.43 5 เมตร
** วงเงินลงทุนทางอากาศไม่รวมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ได้รวมวงเงินลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาของกองทัพเรือไว้
ด้วยแล้ว

 สาหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 5 สาขาการขนส่ง ได้แก่
สาขาการขนส่งทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมจานวน 59 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 847,672 ล้านบาท ประกอบด้วย ปี 2558 จานวน 55,987 ล้านบาท
ผูกพันปี 2559-2565 จานวน 791,686 ล้านบาท
สาขาการขนส่ง
วงเงินรวม (ล้านบาท)
ร้อยละ
ทางบก

21,938

39.2

ทางราง

27,000

48.2

รถไฟทางคู่

9,219

16.5

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

17,781

31.8

ทางน้า

2,206

3.9

ทางอากาศ*

4,831

8.6

11

0.0

55,987

100.0

เชื่องต่อโครงข่าย กทม. และปริมณฑล
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : * วงเงินลงทุนทางอากาศไม่รวมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ ได้รวมวงเงินลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาของกองทัพเรือไว้ด้วยแล้ว
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7. ภาษีการรับมรดก
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... ซึ่ง
กาหนดให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิลาเนาหรือมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา
สามปีติดต่อกันถึงวันมีสิทธิได้รับมรดก และบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ
ไทย ที่มีมูลค่าเกินห้าสิบล้านบาทต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท (ซึ่งมูลค่ามรดกนี้หมายถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น) สาหรับกาหนดอัตราภาษี
สาหรับการเสียภาษีการรับมรดก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกต้องคานวณ และเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่า
มรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ อัตราร้อยละสิบดังกล่าวจะตราพระราชกฤษฎีกาลดลงตามที่เห็นสมควรก็ได้
8. กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
 ในอดีตทรัพย์สินที่อาจนามาใช้เป็นประกันการชาระหนี้ในลักษณะที่ ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการ
ครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกันหรือการจานอง ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จากัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
จึงไม่สามารถนาทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากทรัพย์สินดังกล่าว มาใช้เป็นประกันการชาระหนี้ใน
ลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกันได้ เช่น สังหาริมทรัพย์ที่
ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจานอง มีความล่าช้าอันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ตรา
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจเพื่อรองรับการนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชาระ
หนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้ และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
9. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
 ในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐเพื่อกาหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง
ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกาหนดแนวทางในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ การ ก่อหนี้
หรือการดาเนินการที่ผูกพันทรัพ ย์สินหรือภาระทางการเงิน หลักเกณฑ์กาหนดวงเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้กากับการใช้จ่ายเงินตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารการคลัง
ของประเทศอั น รวมถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้/
******************************
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