รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 1
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

2 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และน�ำความสงบสุขกลับคืนสู่คนในชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นเดินหน้าด�ำเนินการตาม Road Map ด้วยการใช้กลไกในระดับต่าง ๆ ผนวกกับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. การด�ำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นคณะกรรมการหนึ่งภายใต้คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึง่ ในการด�ำเนินการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนั้น คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในส่วนกลาง มีพรรคการเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จ�ำนวน ๕๓ พรรค ๒ กลุ่มการเมือง และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่มาร่วมเสนอข้อคิดเห็น จ�ำนวน ๔๓ องค์กร และรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ ทั้ง ๗๖ จังหวัด ใน ๔ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม กลุ่มข้าราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
กลุ่มและองค์กรที่ท�ำงานร่วมกับส่วนราชการ และกลุ่มผู้น�ำชุมชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้ประมวลและน�ำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปจัดท�ำเป็น “สัญญาประชาคม
ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง”
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำ “แผนการบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี ๒๕๖๑” เพื่อให้
ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างการรับรูส้ ญ
ั ญาประชาคมฯ ควบคูก่ บั โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืนด้วย ทัง้ นี้ ผลส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนจากการสร้างการรับรูส้ ญ
ั ญาประชาคมฯ ทีผ่ า่ นมา พบว่าประชาชนมีความเข้าใจและความพึงพอใจ
สูงสุดใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การรู้รักสามัคคี ๒) การยึดมั่นในศาสตร์พระราชา และ ๓) การร่วมขจัดการทุจริต อย่างไรก็ตาม
จะมีการสร้างความปรองดองและการรับรูเ้ กีย่ วกับสัญญาประชาคมฯ ภายใต้แผนบูรณาการสร้างการรับรูฯ้ อย่างต่อเนือ่ ง และ
จะมีการเสนอแผนแม่บทย่อยการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การรักษาความสงบภายในประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. การสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์
รัฐบาลได้มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความสงบสันติและความสามัคคีปรองดองในทุกพืน้ ที่ โดยได้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจ จัดกิจกรรม
สร้างบรรยากาศ และสร้างความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพืน้ ที่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

การดำ�เนินการ
๑) ชี้แจงทำ�ความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์
และส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยการจัดงานประเพณี
การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา
๓) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ปัญหาความเดือดร้อน
ที่ดินทำ�กิน สาธารณูปโภค สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔) จัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
๖) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

จำ�นวนประชาชน
จำ�นวน
เข้าร่วม/ได้รับ
ประโยชน์ (คน)
๒๓๕,๒๙๔ ครั้ง ๒๐,๘๗๗,๓๘๙
๒๘๕,๘๙๑ ครั้ง

๒๔,๙๐๘,๗๔๐

๗๖,๕๐๓ เรื่อง

๑,๗๖๗,๐๒๖

๓๔๔,๖๐๓ ครั้ง

๒๐,๒๐๖,๔๗๑

๑๘๙,๐๐๓ ครั้ง

๗,๗๕๑,๑๔๓

๑๘๐,๕๓๑ ครั้ง

๑๓,๗๑๐,๙๓๘

๓. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
ส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม ได้รว่ มลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์กับสถาบันการศึกษา ๕ สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านกฎหมาย การบริหารงานยุตธิ รรม กระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก และการจัดการความขัดแย้ง ทัง้ นี้ จะจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ขึ้นใน ๕ พื้นที่ ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ๑) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
๒) คณะนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ๕) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อติดตามสภาพปัญหาความขัดแย้ง
ในเชิงพืน้ ที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับพืน้ ที่ โดยมี
กระทรวงยุตธิ รรมท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงและประสานขอความร่วมมือไปยังภาควิชาการและหน่วยงานภาครัฐ ในการสอดส่องดูแล
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงพืน้ ที่ ตลอดจนปัญหาด้านกฎหมายและด้านอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และสร้างความปรองดอง

๔. การเร่งรัดขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รัฐบาลได้เร่งรัดขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขโดยเร็ว ซึ่งได้ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อน�ำไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครบถ้วนแล้วทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

