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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน54
นโยบายข้อ ๓

	 ความเหลื่อมล�้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน	

จึงมีนโยบายที่จะด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๓.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	 จะเร่งสร้างโอกาส	 อาชีพ	 และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 

รวมทั้งสตรี	 ผู้ด้อยโอกาส	 และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย	พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน	 โดยให้แรงงาน 

ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน	 ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล

และการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงานของรฐักบัเอกชน	เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของพืน้ทีแ่ละของประเทศโดยรวม	 

นอกจากนี้	จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น

	 ๓.๒	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	รวมถึงปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมือง	การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 

การท่องเที่ยวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก	 และปัญหาคนขอทาน	 โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ�าเป็นและ

เพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ

	 ๓.๓	 ในระยะต่อไป	 จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม	 ระบบการออม	 และระบบสวัสดิการชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ 

ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ	 พัฒนาศักยภาพ	 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	 จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	สตรี	และเด็ก

	 ๓.๔	 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม	

เพือ่สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงัคมในอนาคต	โดยจดัเตรยีมระบบการดแูลในบ้าน	สถานพกัฟ้ืน	และโรงพยาบาล	

ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครฐั	ภาคเอกชน	ชมุชน	และครอบครวั	รวมทัง้พฒันาระบบการเงนิการคลังส�าหรบัการดแูล

ผู้สูงอายุ

	 ๓.๕	 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยสร้าง 

ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน	

	 ๓.๖	 จัดระเบียบสังคม	สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนทั่วไป	โดยใช้ค่านิยมหลัก	๑๒	ประการ	ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว

	 ๓.๗	 แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน	 โดยการกระจายสิทธิการถือครอง

ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า	 และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร	 

ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส�ารวจและวธิกีารแผนท่ีทีท่นัสมยั	แก้ไขปัญหาเขตทีด่นิทบัซ้อนและแนวเขตพืน้ทีป่่าทีไ่ม่ชดัเจน	

อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ



 ในรอบปีที่ ๔ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังคงตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบาย 

ลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งแก้ไขปัญหาทางสังคมที่สั่งสมมาแต่อดีต  

และยกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�้าอย่างบูรณาการในทุกมิติทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชน  

และระดบัครวัเรอืน โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน เพือ่ให้เกดิการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

๑.	 การเร่งสร้างโอกาส	อาชีพ	และการมีรายได้ที่มั่นคง	

 ๑.๑	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน 

  ๑.๑.๑	 ให้บรกิารการประกนัสงัคมรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาประสทิธภิาพและเพิม่ช่องทาง การรบัจ่ายเงิน 

ทุกระบบ เพื่อตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้มากขึ้น 

ท�าให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยมีการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบสิทธิ 

พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน “SSO Connect” โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ดาวน์โหลด

ทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๔๔๓ ราย นอกจากนี้ ได้ให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service และพันธมิตร ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบ 

ช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน e-Payment เพื่ออ�านวยความสะดวกให้นายจ้างในการส่งข้อมูลเงินสมทบ  

จัดท�าโปรแกรมการน�าส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (SSO Media) ซึ่งนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์ม 

ได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ที่ส�านักงานประกันสังคม 

พื้นที่ทั้ง ๑๒ แห่ง ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ๑.๑.๒	 จัดท�า	 M-Powered	 Thailand	 ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์	 ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับหางาน 

และสมัครงาน (Smart Job Center) และบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะความรู ้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  

ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานส�าหรับเยาวชนและแรงงานไทยท่ีเริ่ม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์

และสมาร์ตโฟน มบีรกิารหลกัเกีย่วกบัการลงทะเบยีนและหางาน

ท�าผ่านแอปพลิเคชัน “Smart Job Center” ต�าแหน่งงานว่าง 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลการด�าเนินงานผ่านระบบ M-Powered 

Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ตั้งแต่เปิดใช้เมื่อวันที่  

๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ มผีูเ้ข้าใช้งานรวมทัง้ส้ิน 

๕๖,๑๘๓ ครั้ง

  ๑.๑.๓	 ประสานการให ้บริการด ้านแรงงาน 

ในพ้ืนท่ี/ชมุชนทัว่ประเทศ	ได้แต่งตัง้อาสาสมคัรแรงงานในพืน้ที่

เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านแรงงานให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการหรือมีปัญหาด้านแรงงาน 

กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น ความต้องการ

มีงานท�า การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ ้มครอง 

ด้านแรงงาน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็น 

ผู ้ประกันตน ป ัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่ วประเทศ  

๑๙,๘๓๔ คน และให้บริการประชาชน จ�านวน ๒๗๘,๗๒๓ คน

   นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการแก่ประชาชน

ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ�านวน ๖๕ แห่ง ใน ๖๓ จังหวัด ทั้งบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรื่องและ

วินิจฉัยเกี่ยวกับเร่ืองแรงงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในภารกิจของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงาน มีผู้มาใช้บริการด้านแรงงานรวมท้ังส้ิน ๔๓๕,๙๔๕ คน รวมถึงการให้บริการสายด่วนกระทรวงแรงงาน 

หมายเลข ๑๕๐๖ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้ค�าแนะน�าเร่ืองข้อกฎหมายแรงงานและรับเรื่องราว 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนปัญหาอันเนื่องมาจากการท�างาน ซึ่งมีประชาชนใช้บริการ จ�านวน ๔,๓๗๙,๘๖๓ ครั้ง 

 ๑.๒	 การด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท�า 

 	 ๑.๒.๑	 ให้บริการจัดหางานในประเทศ	 ได้ด�าเนินการรับลงทะเบียนผู้หางานท�าและนายจ้าง เพื่อส่งเสริม 

ให้ผู้ที่ต้องการมีงานท�าในระบบและนายจ้างหรือสถานประกอบ

กิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต�าแหน่งงานว่างและ 

ความต้องการแรงงานได ้โดยสะดวก รวมถึงการส ่งเสริม 

ให้แรงงานนอกระบบมีงานท�าที่เหมาะสมกับความต้องการ  

มีผู้มาใช้บริการจัดหางานทั่วประเทศ จ�านวน ๑,๐๒๙,๕๕๑ คน  

มีผู ้ได้รับการบรรจุงาน จ�านวน ๑๒๙,๔๙๕ คน นอกจากนี้  

ได้ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและ

ประสบการณ์ เพ่ือลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของ

ครอบครัว สร้างหลักประกันท่ีม่ันคงด้านรายได้ และบรรเทา 

ภาวะการว ่ า ง งานของผู ้ สู งอายุ  มีผู ้ สู งอายุ สมั ครงาน  

จ�านวน ๒,๘๘๔ คน และได้รับการบรรจุงาน จ�านวน ๒,๑๗๔ คน 

ให้บริการลงทะเบียน
และหางาน

ผ่านแอปพลิเคชัน 
Smart Job Center 

มีผู้เข้าใช้งาน 
๕๖,๑๘๓ ครั้ง 

ให้บริการจัดหางานในประเทศ 

มีผู้ได้รับ
การบรรจุงาน 
๑.๒๙ แสนคน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน56
นโยบายข้อ ๓



  ๑.๒.๒	 ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ ได้ด�าเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณาค�าขอ

การจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�างาน/ฝึกงานในต่างประเทศ การรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไป 

ท�างานต่างประเทศ (Re-entry) และการจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ ซึ่งมีผู้ขอรับบริการจัดหางาน จ�านวน 

๑๑๔,๗๐๑ คน และมีการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศและมีรายได้ส่งกลับประเทศ ดังนี้

ผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

จ�านวนแรงงานไทยไปท�างาน
ต่างประเทศ	(คน)

๑๑๙,๕๒๙ ๑๑๗,๒๙๑ ๑๑๔,๔๓๗ ๑๑๔,๙๕๘ ๑๑๔,๗๐๑

จ�านวนรายได้ส่งกลับประเทศ	(ล้านบาท) ๙๐,๖๓๔ ๘๒,๗๒๔ ๑๑๔,๕๘๑ ๑๒๕,๗๓๑ ๑๔๑,๘๘๐

  ๑.๒.๓	 แนะแนวอาชีพให้แก่ผู ้ที่ก�าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ผู้ต้องการมีงานท�าและผู้ไม่อยู่ในระบบ 

การจ้างงาน	 รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ มีผู้มารับบริการแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จ�านวน ๔๖๐,๕๘๓ คน

 	 ๑.๒.๔	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานท�าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท�า 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่และทหารกองประจ�าการในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ 

ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ท�างาน ตลอดจนเปน็ข้อมลูก�าลังแรงงานของประเทศ เพือ่น�าไปใชว้ิเคราะห์ วจิัยตลาดแรงงาน และ

สนบัสนนุการวางแผนการด�าเนนิงานด้านแรงงานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต มผีูไ้ด้รบัข้อมลูข่าวสาร จ�านวน ๘,๓๗๖,๘๐๐ คน

 	 ๑.๒.๕	 ให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center) เน้นบริการคนไทย 

ทุกคน ทุกกลุ่มให้มีงานท�าด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการน�าเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น การสัมภาษณ์งาน 

ผ่าน Skype บรกิารถ่ายคลปิวดิโีอแนะน�าตวัเอง การแนะแนวอาชพี การทดสอบความพร้อมทางอาชพี การสาธติการประกอบ

อาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ  

แล้วทั่วประเทศ จ�านวน ๘๗ แห่ง (กรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง) มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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หน่วย : คน

การดำาเนินการ จำานวน

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน	(มีต�าแหน่งงานว่าง) ๕๓,๙๙๔

(๙๒,๒๔๓	ต�าแหน่ง/๕๖๒,๗๙๑	อัตรา)

มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ	(ผู้ได้รับการบรรจุงาน)	 ๑๖๓,๙๗๗	(๑๓๗,๙๓๘)

ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษา	

และประชาชนทั่วไป	

๔๔๘,๑๓๙

มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 ๔๔,๙๓๐

มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัว	 ๕๑๗,๗๒๐

 ๑.๓	 การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน	

	 	 ๑.๓.๑	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ 

ตามประกาศ มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน ๔๒,๔๐๗ คน การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพิ่มทักษะและโอกาสในการ 

ประกอบอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีอาชีพ และรายได้ เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

สามารถพึง่พาตนเองได้ รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพกลุม่ผูส้งูอายรุองรบัสถานการณ์ผูส้งูอาย ุมผีูเ้ข้าฝึกอบรม  

จ�านวน ๘,๒๐๐ คน และการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดปัญหาความเหล่ือมล�้า 

รายได้ของกลุม่คนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงัคมแตกต่างกนั และแก้ไขปัญหาความยากจน มผีูเ้ข้าฝึกอบรม จ�านวน ๔,๐๖๓ คน 

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการด�าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้มาตรการจงูใจด้านภาษอีากรและสทิธปิระโยชน์ด้านต่าง ๆ  ในการสนับสนนุ

ให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาฝีมอืแรงงานมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสร้างความตระหนกัให้สถานประกอบกจิการ 

เห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง มีผู ้เข ้ารับการฝึกอบรม  

จ�านวน ๔,๓๙๒,๐๑๕ คน

 	 ๑.๓.๒	 ด�าเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู ้ประสบภัยธรรมชาติ ผู ้ว ่างงาน ผู ้ไม่มีรายได้ และผู ้มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

จากภัยธรรมชาติ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อให้มีงานท�าชั่วคราว โดยการด�าเนินการช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น  

มีผู้ได้รับการจ้างงาน ๖,๖๗๘ คน และฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐,๑๙๓ คน 

  ๑.๓.๓	 ฝึกอาชีพแรงงานกลุ ่มเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 

ทหารก่อนปลดประจ�าการ ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด 

ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ ่มน้อย  

มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ จ�านวน ๓๑,๕๖๙ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน58
นโยบายข้อ ๓



 ๑.๔	 การคุ้มครองแรงงาน

  ๑.๔.๑	 ตรวจการคุม้ครองแรงงาน ได้ตรวจสอบสถานประกอบกจิการ จ�านวน ๔๑,๓๐๑ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง 

จ�านวน ๑,๓๖๗,๘๔๐ คน พบสถานประกอบกจิการปฏิบตัไิม่ถกูต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๑๐๑ แห่ง นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการ 

ตรวจแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๓๑,๓๓๐ คน และได้ให้ความรูด้้านการคุม้ครองแรงงาน โดยการให้ค�าปรกึษา ชีแ้จง แนะน�า 

การตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กอย่างถูกกฎหมายให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีผู้ได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน จ�านวน ๒๙๑,๗๑๐ คน 

  ๑.๔.๒	 ตรวจและก�ากบัสถานประกอบกจิการ	จ�านวน ๑๖,๑๑๒ แห่ง มลูีกจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๑,๒๖๕,๑๙๔ คน 

พบสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๒๘๖ แห่ง ซึ่งได้ด�าเนินการออกค�าสั่งหรือร้องทุกข ์

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี

  ๑.๔.๓	 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย 

และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) จ�านวน ๕,๗๗๑ แห่ง และส่งเสริมให้ 

สถานประกอบกิจการทุกขนาด	ทุกประเภทขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศแสดงตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานแรงงานไทย มีสถานประกอบกิจการได้รับการรับรองหรือประกาศแสดงตนเอง จ�านวน ๓๔๐ แห่ง นอกจากนี้  

ได้ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อน�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้บริหารจัดการ

แรงงาน จ�านวน ๑๒,๐๗๐ แห่ง พร้อมทัง้ตดิตามสถานประกอบกจิการทีผ่่านการส่งเสรมิการน�าแนวปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ี 

ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน จ�านวน ๘,๕๐๕ แห่ง 

 	 ๑.๔.๔	 ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน	 โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

ผ่านสือ่ต่าง ๆ  เช่น แผ่นพับ คูมื่อ วทิยกุระจายเสียงในพืน้ที ่เพือ่ให้นายจ้างและลูกจ้างเห็นความส�าคญัของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

และจดัให้มมีมุนมแม่ในสถานประกอบกจิการ เพือ่ให้แรงงานหญงิได้มโีอกาสเลีย้งลกูด้วยนมแม่ เป็นการเสรมิสร้างคณุภาพชีวติ 

และสายใยรักแห่งครอบครัวของลูกจ้าง โดยรณรงค์ให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นลูกจ้างผู้ใช้บริการ จ�านวน ๕๐๑ คน

	 	 ๑.๔.๕	 ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

   (๑) กรณผีูป้ระกันตนตามมาตรา	๓๓	(ภาคบงัคับทางกฎหมาย ซึง่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ 

ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป)	 และมาตรา	 ๓๙ (ภาคสมัครใจ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงิน

สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาผู้ประกันตน 

สิน้สภาพการเป็นลูกจ้างและมีความประสงค์จะเป็นผูป้ระกนัตนต่อ) 

มีผู้ขึ้นทะเบียน จ�านวน ๑๓.๑๑ ล้านคน จากเป้าหมายทั้งปี  

๑๒.๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๒๗ และมีผู้ขึ้นทะเบียน

เป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�านวน 

๑๐.๕๑ ล้านคน รบัสทิธิประโยชน์จากเหตเุนือ่งจากการท�างานแล้ว 

จ�านวน ๒๑๙,๔๘๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๔๔.๘๘ ล้านบาท

   (๒) กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๔๐	

(ภาคสมคัรใจ ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา 

๓๙ และประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นผู้ประกนัตนตามพระราชบญัญติั 

ประกนัสังคม) เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จ�านวน ๒.๗๒ ล้านคน ผู้ประกันตน 

ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ�านวน ๑๐๐,๐๙๗ ครั้ง คิดเป็นเงิน ๓๖๙.๕๕ ล้านบาท รวมทั้งมีการด�าเนินการ ดังนี้

    (๒.๑) ออกหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่ให้บรกิารงานประกนัสงัคมแบบเบ็ดเสรจ็ (Service Delivery Unit) 

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนรับช�าระเงินสมทบผู้ประกันตนและส่งเสริมให้มีการ 

ช�าระเงนิสมทบล่วงหน้าของผูป้ระกนัตน ตามมาตรา ๔๐ จ�านวน ๑๕,๓๒๔ ครัง้ มผีูเ้ข้ารบัการบรกิาร จ�านวน ๑,๐๐๖,๖๙๒ คน

ผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ 

รับสิทธิประโยชน์
จากเหตุจากการทำางาน 

๑,๘๔๔.๘๘ ล้านบาท

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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    (๒.๒) ผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ให้สามารถคุ้มครอง
แรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร เพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น ๑,๐๐๐ บาท การเพิ่มสิทธิประโยชน์
กรณีสงเคราะห์บุตร จาก ๔๐๐ บาท เป็น ๖๐๐ บาท ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และการคืนสิทธิ 
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเคยได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมแต่ขาดส่งเงินสมทบ 
จนท�าให้ขาดสิทธิและประสงค์อยู่ในระบบประกันสังคมอีกครั้ง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้กลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จ�านวน ๑๑๗,๕๗๔ คน 
    (๒.๓) ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับ 
สิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และทางเลือก 
ในการสมทบเงนิให้แก่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐ เพือ่ให้มหีลักประกนัในการด�ารงชวีติทีม่ัน่คง มผีูป้ระกนัตนทีไ่ด้รบัประโยชน์ 
รวมทั้งสิ้น ๒.๕๔ ล้านคน และด�าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน  
สร้างอาชพี เพ่ิมรายได้ และความมัน่คงในชวีติ” เพือ่สร้างความมัน่คงในชีวติให้แก่ผูม้รีายได้น้อยทีล่งทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐั 
โดยส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ และด�าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ�าจังหวัด (คอจ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ�าอ�าเภอ  
หรือทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ทุกจังหวัด เพื่อประสานและติดตามพัฒนาการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และรายงานให้ คอจ. ทราบเป็นระยะ นอกจากน้ี ได้จัดส่งวิทยากรร่วมประชุมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้วย
  ๑.๔.๖	 ให้ความคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยส�านกังานแรงงานไทยในต่างประเทศ จ�านวน ๑๓ แห่ง 
ใน ๑๒ ประเทศ ได้เข้าตรวจเยีย่มแรงงานในสถานประกอบกจิการ ทีพ่กั โรงพยาบาล และสถานกกักนั จ�านวน ๑๗,๔๐๙ คน 
รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทย จ�านวน ๕,๔๐๔ คน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน  
๑๔๗,๙๒๕,๒๒๗ บาท นอกจากนี ้ได้ให้ความคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีต้่องการไปท�างาน
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน ๑,๐๖๑,๓๕๘ คน รับเรื่องร้องทุกข์ 
จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จ�านวน ๙๔๖ คน
 	 ๑.๔.๗	 ด�าเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ 
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี	 โดยได้เข้าตรวจเย่ียมสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑๒,๓๘๘ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน 
๘๐๔,๙๙๕ คน รวมถงึการสนบัสนนุให้สถานประกอบกจิการ จดัสวสัดกิารอืน่ทีน่อกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนดเพือ่ยกระดบั
คณุภาพชวีติแรงงาน ครอบครวั และความมัน่คงของสงัคม โดยมุง่เน้นการจดัสวสัดกิารทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติ 
ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ�านวน ๑๓,๐๑๐ แห่ง 
	 	 ๑.๔.๘	 ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและการก�าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยคณะกรรมการ 
ค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต�่า (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อก�าหนด 
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยก�าหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าปี ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ ค่าเฉลี่ยในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท โดยอัตราการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า 
อยูท่ี ่๕-๒๒ บาท นอกจากนี ้คณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ 
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบับที่ ๗) ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อก�าหนดอัตรา 
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอืกลุม่อตุสาหกรรมเหล็ก กลุม่อตุสาหกรรม 
พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
รองเท้า รวม ๑๖ สาขาอาชีพ ให้มผีลบงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๙๐ วนั 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑) ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในคร้ังน้ี 
เป็นการประกาศเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม ๑๔ กลุ่มอุตสาหกรรม 
๖๗ สาขาอาชีพ รวมเป็น ๑๘ กลุ่มอุตสาหกรรม ๘๓ สาขาอาชีพ

ปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำา ๗ ระดับ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท 
ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน60
นโยบายข้อ ๓



๒.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	แรงงานต่างด้าว	และคนขอทาน

	 ๒.๑	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	รัฐบาลได้พยายามและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 

ส่งผลให้ประชาคมโลกและสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความมุ่งม่ันดังกล่าว โดยสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับประเทศไทยในรายงาน

สถานการณ์การค้ามนษุย์ หรอื Trafficking in Persons Report (TIP Report) ในปี ๒๕๖๑ อยูใ่นระดบั Tier 2 ดขีึน้จากเดมิ 

ที่ถูกจัดระดับอยู่ในระดับ Tier 3 และระดับ Tier 2 Watching List เมื่อปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีผลงานส�าคัญในปี ๒๕๖๑  

ดังนี้

  ๒.๑.๑	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ปรับปรุงแบบการสัมภาษณ์เบื้องต้น

เพื่อคัดแยกผู้เสียหายที่เข้าใจง่ายในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต�ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา  

เจ้าหน้าทีจ่ากกระทรวงแรงงาน องค์กรพฒันาเอกชน และล่ามแปลภาษา รวมทัง้ได้จัดท�าแนวทางปฏบิติัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก�าหนดแนวทางการดูแลผู้เสียหายและผู้ประสบปัญหาตามกฎหมายอื่นภายหลัง

การคัดแยก และให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ 

  ๒.๑.๒	 คุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ จ�านวน ๘ แห่งทั่วประเทศ ด�าเนินการโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย 

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ บริการท่ีพักและอาหาร พร้อมฝึกอาชีพและประสานหางานให้ท�าก่อนส่งกลับสู่ครอบครัว 

อย่างปลอดภัย ในปี ๒๕๖๑ ให้การคุ้มครองช่วยเหลือทั้งคนไทยและคนต่างด้าว รวม ๓๗๑ คน รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยา 

ผ่านกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นเงิน ๓,๒๖๔,๕๙๓ บาท เช่น ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล  

ค่าพาหนะเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา  ตลอดจนส่งเสรมิให้องค์กรพฒันาเอกชนจดัตัง้สถานคุม้ครองฯ เพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้สยีหาย 

มีทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ และเป็นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการท�างานร่วมกัน

  ๒.๑.๓	 จัดท�าเอกสารแจ้งสิทธิในรูปแบบพกพา เพื่อให้ผู ้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์และ 

การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล โดยได้ร่วมกับสหประชาชาติจัดท�าเอกสารแจ้งสิทธิในรูปแบบพกพาเป็นภาษาอ่ืนเพิ่มเติม 

๖ ภาษา ได้แก่ ภาษากัมพูชา จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม และอังกฤษ

  ๒.๑.๔	 ให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคด	ีโดยจดัท�าแนวทางการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒.๑.๕	 ให้บริการล่ามภาษาต่างประเทศ โดยจัดฝึกอบรมล่ามส�าหรับคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาเมยีนมา กมัพชูา และเวยีดนาม ปัจจุบันมล่ีามทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิและพร้อมปฏิบตังิานทีข่ึน้ทะเบยีน

แล้ว รวม ๓๙๗ ราย และในปี ๒๕๖๑ ได้ฝึกอบรมล่ามเพิ่มอีก ๒ ภาษา คือ ภาษาจีนและอังกฤษ

  ๒.๑.๖	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

กรมการปกครอง ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จ�านวน ๑๐ หน่วยงาน และเมือ่วนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ ได้มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏบิตัร่ิวมกันระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เรือ่ง ระบบฐานข้อมลูของประเทศไทยด้านการด�าเนนิคดแีละการช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ 

เพื่อให้แนวทางการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมของประเทศ 

 ๒.๒	 การป ้องกันและปราบปรามการค ้ามนุษย  ์

ด้านแรงงาน

  ๒.๒.๑	 ตรวจคุ้มครองแรงงาน	แรงงานเด็ก	และ

แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจนายจ้างและ

ลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

กลุ่มเสี่ยง (กิจการเก่ียวเน่ืองประมงทะเล) กิจการผลิตสินค้า 

จากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีก 

ฟาร์มสกุร หรอืฟาร์มเลีย้งสตัว์ประเภทอืน่ ๆ  รวมทัง้กจิการทีเ่ป็น

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D [(งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากล�าบาก 

(Difficult) และงานท่ีเสี่ยงอันตราย (Dangerous)] รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน เพื่อแก้ไข 

ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: 

IUU Fishing) และให้การคุ้มครองแรงงานเด็ก ให้มีสภาพการจ้างและสภาพการท�างานที่ดี มีสถานประกอบกิจการได้รับ 

การตรวจสอบ จ�านวน ๑,๖๙๑ แห่ง มลีกูจ้างเกีย่วข้อง จ�านวน ๑๒๐,๕๖๘ คน และจากผลการจดัอนัดบัประเทศตามรายงาน 

Findings on the Worst Forms of Child Labor ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึ่งพิจารณาจาก

การมกีฎหมายและมาตรการเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุอย่างเป็นธรรม และสามารถบงัคบัใช้ภายใน

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับ 

การจดัอนัดบัให้เป็นประเทศทีม่คีวามส�าเรจ็มาก หรอื Significant Advancement ซึง่เป็นระดบัสูงสุด เป็นปีที ่๒ ต่อเนือ่งกนั 

นับจากปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๗ ประเทศ จาก ๑๓๒ ประเทศที่ได้ระดับนี้ และยังเป็น ๑ ใน ๕ ประเทศของอาเซียน

 	 ๒.๒.๒	 บรูณาการจดัชดุตรวจปฏบัิตกิาร (Task	Force) เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบนายจ้างและ

สถานประกอบกิจการท้ังในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มปีระสิทธภิาพ และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ โดยได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกจิการทัว่ประเทศ 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

ผลการดำาเนินการ จำานวน

สถานประกอบกิจการที่เข้าตรวจแรงงานต่างด้าว ๒,๐๒๗		แห่ง

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑๔,๐๕๕		คน

ด�าเนินคดีนายจ้าง ๗๑	คน		

ด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าว ๕๕๔	คน		

  ๒.๒.๓	 ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แก่ผู้ต้องการ 

ไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน ๓,๐๐๓ คน และจดัอบรมให้ความรูแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพแก่พนกังานตรวจแรงงาน และพฒันา

หลักสูตรการอบรมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และด�าเนินการ 

ในรูปแบบเครือข่ายโดยร่วมกบัอาสาสมคัรแรงงาน เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน สหภาพแรงงาน คณะกรรมการลกูจ้าง  

ชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อร่วมให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย 

คุ้มครองแรงงาน รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental 

Organizations: NGOs) ในการป้องกันช่วยเหลือลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวจากปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ   

  ๒.๒.๔	 ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในเรอืประมง	โดยศนูย์ประสานแรงงานประมงจงัหวดัชายฝ่ังทะเล 

๒๒ แห่ง ในจังหวดัตดิทะเล ได้จดัระเบยีบแรงงานและเรอืประมง

คุ้มครองแรงงาน ตรวจปราบปรามจับกุมและด�าเนินคดี รวมถึง

การช่วยเหลอื เยยีวยาฟ้ืนฟ ูผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ในกจิการ

ประมงทะเล มแีรงงานต่างด้าว นายจ้างหรอืสถานประกอบกิจการ 

และประชาชนทั่วไป มาขอรับบริการ จ�านวน ๒๒๒,๑๔๙ คน 

นอกจากนี้  ยั งได ้มีการบูรณาการตรวจคุ ้มครองแรงงาน 

ในเรือประมงทะเลในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล มีเรือประมงทะเล

ได้รับการตรวจ จ�านวน ๔๗๔ ล�า มีแรงงาน จ�านวน ๗,๐๐๕ คน

ตรวจคุ้มครอง
แรงงาน

ในเรือประมงทะเล 
๔๗๔ ลำา 

แรงงาน ๗,๐๐๕ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน62
นโยบายข้อ ๓



  ๒.๒.๕	 แก้ไขปัญหาการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(IUU	Fishing)

   (๑) ด�าเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได ้

มาจากการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า ๗,๑๓๙ ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์น�้า ๑๗๙ โรง มีการติดตาม 

ควบคมุ และเฝ้าระวงัการท�าประมงของไทย โดยมเีรอืประมงไทย

ที่ออกไปท�าการประมงท้ังในและนอกน่านน�้าได้แจ้งเข้า-ออกท่า 

ภายใต้การควบคุมของศูนย ์ควบคุมการแจ้งเรือเข ้า-ออก  

(Port in-Port out: PIPO) จ�านวน ๔๔๘,๖๘๙ คร้ัง ตรวจเฝ้าระวงั 

การท�าประมงในทะเล ๒,๖๖๓ ครั้ง ส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

สภาวะทรพัยากรและการท�าประมง เพือ่ประเมนิศกัยภาพการผลติ 

สงูสดุของเรอืประมง ๓,๒๒๓ ล�า นอกจากนี ้ในการตรวจแรงงาน 

ณ ศนูย์ PIPO ใน ๒๒ จงัหวดัตดิทะเล โดยบรูณาการท�างานร่วมกบั 

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วยกรมเจ ้าท ่า กรมประมง  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าการประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ผลการด�าเนนิงานระหว่างวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๐-๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ มเีรอืผ่านการตรวจ 

จ�านวน ๖๕,๗๘๗ ล�า ลูกจ้าง ๘๑๔,๗๐๐ คน

   (๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ 

คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหาร

จัดการการท�างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๒.๖	 สกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์	 ได้สืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เป้าหมาย ท�าการ 

ยึดทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท�าความผิดและด�าเนินมาตรการทางภาษี โดยมีผลการจับกุม ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม- 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ จับกุมด�าเนินคดี ๒๔๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๐ คน คัดแยกผู้เสียหาย (เป็นเหยื่อ) ๕๐๙ คน  

ตรวจสถานท่ีเสี่ยง ๙๖๐,๖๐๖ ครั้ง ตรวจแรงงานต่างด้าว 

๗๖๘,๕๘๘ คน ตรวจแรงงานคนไทย ๑๒๒,๖๗๔ คน  

ตรวจค้นสถานที่๑๙๒,๘๖๔ ครั้ง ติดป้ายประชาสัมพันธ ์  

๔๓,๙๔๖ ป้าย ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จง ๖๐๖,๓๒๘ ครัง้ ประชาสัมพันธ์

สื่ออื่น ๓๖,๔๙๒ ครั้ง อบรมให้ความรู้ ๒,๒๐๐ รุ่น/๒๖,๐๖๔ คน 

และอบรมให้ความรู้ประชาชน ๖,๓๙๘ รุ่น/๘๒,๕๘๔ คน

	 	 ๒.๒.๗	 เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายท่ีได้รับการผ่อนผันให้มีเอกสารยืนยันตัวบุคคล 

ให้ถกูต้องครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด ณ ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ 

(One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่ อ วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มี เป ้ าหมายทั้ งหมด 

๑,๓๗๙,๒๕๒ คน ซ่ึงมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อจัดท�า 

ทะเบียนฯ ตั้งแต่วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

จ�านวน ๑,๓๒๐,๐๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ และได้จัดท�า/

ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (visa) ประทับตราให้อยู่ 

ในราชอาณาจักร และอนุญาตท�างาน ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน- 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,๑๘๗,๘๐๓ คน

จับกุม

เครือข่าย
ขบวนการค้ามนุษย์ 

๒๔๐ คดี 
ผู้ต้องหา ๓๕๐ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๒.๒.๘ จัดเก็บอัตลักษณ ์แรงงานต ่างด ้าว  

ได้จัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวในกิจการ

ประมงและกิจการแปรรูปสัตว์น�้าใน ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล  

เข้าสู ่กระบวนการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีการสแกน

ม่านตา เพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติ โดยระยะที่ ๑ ด�าเนินการจัด

เก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง  

และกิจการแปรรูปสัตว์น�้าและต่อเนื่องประมงทะเล จ�านวนทั้ง

สิ้น ๑๗๑,๑๒๘ คน และระยะที่ ๒ ด�าเนินการตรวจสอบแรงงาน

ต่างด้าวโดยใช้ฐานข้อมูล Iris Scan ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

จ�านวน ๑๘,๒๖๙ คน

 ๒.๓	 การประชุมทวิภาคีความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ารวจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 

ในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารประชมุทวภิาค ีจ�านวน ๓ ครัง้ ดงันี ้๑) ประชุมทวภิาคีความร่วมมอืฯ ระหว่างส�านกังาน 

ต�ารวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ารวจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดระนอง ๒) ประชุมทวิภาคีความร่วมมือฯ ระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ารวจของสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย และ ๓) ประชุมทวิภาคี 

ความร่วมมือฯ ระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติกับหน่วยงานต�ารวจของราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสระแก้ว

 ๒.๔	 การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	

  ๒.๔.๑	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

อนญุาต และด�าเนนิการให้สถานประกอบกิจการทีม่กีารจ้างหรอืลกัลอบจ้างคนต่างด้าวท�างานปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย 

แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ 

จ�านวน ๔๔,๓๐๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๓๗๗,๑๙๖ คน 

  ๒.๔.๒	 จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�างานและการใช้ชวีติในประเทศไทย ณ ศนูย์แรกรบัเข้าท�างานและ

สิ้นสุดการจ้าง ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาท�างานตามระบบบันทึกความร่วมมือ 

เช่น ภาษา กฎหมาย และขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย ทัง้ยงัเป็นศูนย์ตรวจสอบและคดักรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดนิทาง

เข้ามาท�างานในประเทศไทยเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิปัญหาการค้ามนษุย์ เป็นศนูย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดนิทางเข้ามากรณแีรงงาน

รอนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปท�างานและเดินทางกลับประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ 

กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ จ�านวน ๔๓๑,๒๗๖ คน

 ๒.๕	 การจดัระเบียบคนขอทาน	รฐับาลได้ด�าเนนิการโดยใช้แนวทางการจดัระเบยีบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน 3P 

ได้แก่ ๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓) การป้องกัน (Prevention) ดังนี้ 

  ๒.๕.๑	 คุ้มครองผู้ท�าการขอทาน	 มีกระบวนงานคุ้มครองผู้ท�าการขอทาน คือ ผู้ท�าการขอทานจะถูกส่ง 

ไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง ๑๑ แห่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยการตรวจสอบเอกสาร  

ตรวจร่างกาย ท�าบัญชีทรัพย์สิน ถ่ายภาพ และท�าทะเบียนประวัติ ท�าให้สามารถแยกผู้ท�าการขอทานออกได้เป็น ๓ กรณี  

คือ ๑) กรณีผู ้ท�าการขอทานที่มีครอบครัวและเป็นการกระท�าครั้งแรกจะไปท�าความตกลงกับครอบครัวต่อไป  

๒) กรณผีูท้�าการขอทานทีไ่ม่สามารถประกอบอาชพีได้ ไม่มคีรอบครวัเล้ียงดูและอยูใ่นภาวะยากล�าบาก ให้เข้ารบัการคุม้ครอง

ตามกระบวนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ก�าหนด ระยะเวลา ๓ เดือน และ ๓) กรณีมาเป็นคู่กับเด็ก ให้ตรวจสอบ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน64
นโยบายข้อ ๓



สารพันธกุรรม (DNA) เพือ่พสิจูน์ความสมัพนัธ์ก่อน ระหว่างด�าเนนิการให้ส่งไปยงัสถานทีพ่กัพงิชัว่คราวตามทีก่�าหนด จากนัน้ 

จึงส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยจ�าแนกตามแต่กรณี ซึ่งจากการด�าเนินการจัดระเบียบและให้การช่วยเหลือตั้งแต่ 

เดอืนตลุาคม ๒๕๕๗-กนัยายน ๒๕๖๑ พบขอทานทัง้สิน้ ๕,๑๒๖ คน จ�าแนกเป็นขอทานคนไทย ๓,๒๐๓ คน และขอทานต่างด้าว  

๑,๙๒๓ คน โดยมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

  ๒.๕.๒	 คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีรับแจ้งหรือพบเห็น

บุคคลที่มีลักษณะเป็นคนไร้ที่พึ่งและสมควรได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยเมื่อได้รับคนไร้ที่พ่ึงมาแล้ว  

จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามท่ีก�าหนด เช่น ท�าทะเบียนประวัติ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น  

ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ จากนั้นจะส่งต่อครอบครัว หรือชุมชน หรือ สถานประกอบการ (จัดหางาน) หรือสถานคุ้มครอง 

คนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง แล้วแต่กรณี ซึ่งมีผู้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือและฟื้นฟู จ�านวนสะสมทั้งสิ้น ๔,๓๔๕ คน 

  ๒.๕.๓	 ช่วยเหลือ	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง	 ตามโครงการธัญบุรีโมเดล	 ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม

โครงการแล้ว จ�านวน ๗๑๐ คน ส�ารวจและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทานตามพระราชบัญญัติควบคุม 

คนขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  พัฒนาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานผ่านศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง  

(ศูนย์หนองแค ศูนย์มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และศูนย์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีผู้เข้ารับการพัฒนาอาชีพ 

ทั้งสิ้น ๑๗๘ คน สื่อสารรณรงค์	“ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และฟื้นฟูศักยภาพปรับทัศนคติคนขอทานโดยใช้กลไก 

ประชารัฐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๒๐ คน ด�าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมพัฒนา

พื้นที่น�าร่อง	ในนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่ง และขยายผลไปยังนิคมสร้างตนเอง ๑๙ แห่ง รวม ๒๓ แห่ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและ

ที่ท�ากินของคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๒๐๖ คน

 ๒.๖	 การจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	 โดยผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 

ทั้งช่องทางปกติและช่องทางใหม่ เช่น การจัดท�าวีดิทัศน์เผยแพร่บนเครื่องบิน (inflight video) เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว

ตระหนักว่า รัฐบาลไทยจริงจังเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย โดยไม่สนับสนุน

ให้เกิดการค้ามนุษย์ และลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร ่

วีดิทัศน์ภายในสถานีและบนรถไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓.	 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม	ระบบการออม	และระบบสวัสดิการชุมชน	

 ๓.๑	 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

	 	 ๓.๑.๑	 ดูแลเด็ก	สตรี	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	

   (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน

    (๑.๑) จัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม	 เพื่อให้เด็กแรกเกิด 

ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งเป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นการประกันสิทธิ 

ด้านการอยูร่อด และการพฒันาตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธเิดก็ โดยรบัลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมโครงการเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดู

เด็กแรกเกิด โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๖๖๗,๔๔๕ คน 

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิจ�านวน ๕๖๔,๒๘๘ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด�าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว 

๕๑๘,๑๗๔ คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๙๙,๒๙๗ บาท 

    (๑.๒) ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเสริมสร้าง 

พลังทางสังคมให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนแล้ว  

๘,๗๘๐ แห่ง ประกอบด้วย ๑) ต�าบลและเทศบาล ๗,๗๗๔ แห่ง ๒) อ�าเภอ ๘๗๘ แห่ง ๓) เขต (กรุงเทพมหานคร) ๕๐ แห่ง 

๔) จังหวัด ๗๗ จังหวัด และ ๕) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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    (๑.๓) ด�าเนินโครงการการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

เฉพาะหน้าแก่ครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท  

จ�านวน ๑๖๓,๕๙๐ ราย

    (๑.๔) ด�าเนินโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซ่ึงได้จัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกลไก

เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑ ตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย และ

จัดท�าหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

น�าหลักสูตรไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น

   (๒) กลุ่มสตรี

    (๒.๑) จัดท�าแอปพลิเคชันหญิงไทย	 เพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีไทยผ่านเครือข่าย  

yingthai.net และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับแจ้งการขอรับการช่วยเหลือของผู ้ประสบปัญหาทางสังคม 

ในต่างประเทศ หมายเลข +๖๖๙๙๑๓๐๑๓๐๐

    (๒.๒) ฝึกอาชีพผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว	จ�านวน ๘ แห่ง เพื่อให้สตรี

ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถ 

รวมกลุม่ท�างานในชมุชนไม่ต้องย้ายถิน่ สร้างภมูคิุม้กนัไม่ให้ไปประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสม เช่น โครงการพฒันาทกัษะอาชพี 

แก่กลุม่เสีย่งในสถาบนัครอบครวั	กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย สตร ีผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทีข่าดโอกาสทางการศกึษา 

ผู้ท่ีว่างงานหรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๖,๐๐๑ คน  

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว	(๑๐๔	วัน)	โดยจัดฝึกอาชีพ หลักสูตร ๔๔ วัน และสนับสนุนการรวมกลุ่ม 

ประกอบอาชีพ ๖๐ วัน ให้แก่เยาวสตรี สตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ รวมทั้ง 

สตรีทีป่ระสบปัญหาทางเศรษฐกจิ จ�านวน ๕,๐๑๒ คน โครงการสนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบอาชีพ	(๑๐๐	วนั)	ได้สนบัสนนุ 

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) และมีการรวมกลุ่มเพื่อ 

ประกอบอาชีพ จ�านวน ๑,๕๙๘ คน โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจแก่สตรี	 ได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพที ่

ผ่านการรวมกลุม่ตามโครงการสร้างชวีติใหม่ให้แก่สตรแีละครอบครวั (๑๐๔ วนั) และโครงการสนบัสนนุการรวมกลุม่ประกอบ

อาชีพ (๑๐๐ วัน) จ�านวน ๔๒๕ คน เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่สตรี อบรมทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและ

ทกัษะกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้กลุม่อาชพีสตรสีามารถน�าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัไปพฒันาการด�าเนนิธรุกิจให้สามารถ

แข่งขันได้ในตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นภูมิล�าเนา

    (๒.๓)	 เปิด	 “คลินิกให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู ้หญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม” (คลินิก 

สะใภ้ไทย-เขยฝรั่ง) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติ การเข้าถึง 

ช่องทางการช่วยเหลือ การปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล และการหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อย้ายถิ่น 

ไปอยู่ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ รวมถึงผู้หญิงไทยที่สนใจย้ายถิ่น 

หรือเดินทางไปท�างานต่างประเทศ ๒) ครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง คือ ครอบครัวของผู้หญิงสัญชาติไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ 

หรอืผูห้ญงิทีส่นใจย้ายถิน่หรอืเดนิทางไปท�างานต่างประเทศทีม่ภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย และ ๓) ครอบครวั ณ ถิน่ปลายทาง 

คอื ครอบครวัของผู้หญิงสญัชาติไทยทีส่มรสกับชาวต่างชาตทิีม่ภูีมลิ�าเนาในต่างประเทศ หรือครอบครวัของผูห้ญงิไทยท่ีย้ายถิน่

หรอืไปท�างาน แล้วตัง้ถ่ินฐาน ณ ประเทศปลายทาง โดยสามารถตดิตามข่าวสารได้ทีเ่วบ็ไซต์ yingthai.net และแอปพลเิคชนั 
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    (๒.๔) จดั	“มหกรรมตลาดนดั	สร้างอาชพีให้มัน่คง	สงัคมไทย	ไร้ความรนุแรง” ระหว่างวันที่ 

๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  

และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง จ�านวน ๔๕ บูธ นอกจากน้ี ยังได้เปิดเวทีเสวนาประเด็นความรุนแรง 

และประเดน็พลังสตรกีบัเศรษฐกจิ เพือ่ลดความรนุแรงในสังคมในมิตกิารส่งเสรมิอาชพีให้เกดิความม่ันคง และเสวนาแนวทาง

การผลักดันอาชีพของกลุ่มสตรีและประชาชน เช่น สร้างอาชีพผ่านตลาดออนไลน์ สร้างสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาด 

ในยุคปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง และคลินิกการเงินจากกลุ่มธนาคาร

    (๒.๕) ด�าเนินโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	 ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตร ี

ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ศูนย์พึ่งได ้

โรงพยาบาลต�ารวจ กองก�ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต�ารวจ 

ในพ้ืนที่ เป็นการท�างานในชุมชนและเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการยุติความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริม 

ความรู ้ความเข้าใจในสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปฏิบัติ 

เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวให้กับข้าราชการต�ารวจ ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ 

เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้โดยง่าย และรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง 

ในครอบครวั  ณ บ้านพกัสวสัดกิารต�ารวจ ได้แก่ บ้านพกัสวสัดกิารอดุมสขุ บ้านพกัสวสัดกิารลาดยาว และบ้านพกัสวสัดิการลอืชา 

   (๓)	 กลุ่มผู้พิการ

    (๓.๑) ด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ 

และทุกคน ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐได้จัดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ จ�านวน ๒๒,๒๕๙ แห่ง  

จาก ๔๓,๐๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔ รวมทั้งจัดท�าพื้นท่ีต้นแบบท่ีเอื้อต่อการด�ารงชีวิตของคนพิการและคนท้ังมวล  

(Universal Design) จัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวก/โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางลาดและทางเท้า ซ่ึงได้ด�าเนินการ 

ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ จะมีการขยายด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมตามแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรส�าหรับทุกคน  

ในพื้นที่น�าร่อง ๖ ภาค ๖ จังหวัด

    (๓.๒)  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	 และ	 Kick	 off	 เปิดตัวโครงการอารยสถาปัตย ์

เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และขับเคล่ือนการปรับสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของคนพิการ จ�านวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม พิษณุโลก กระบี่ เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา 

และเลย

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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    (๓.๓) จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้มีการอนุญาตให้องค์การ และ/หรือหน่วยงาน 

ภาครฐัจดัตัง้ศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป จ�านวน ๒,๑๒๘ ศนูย์ แบ่งออกเป็น องค์กรด้านคนพกิารหรอืองค์กรอืน่ใดทีใ่ห้บรกิาร

คนพิการ จ�านวน ๑๒๒ ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน ๒,๐๐๖ ศูนย์ 

    (๓.๔)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	มีคนพิการได้รับการบริการ 

ออกบัตรประจ�าตัวคนพิการทั่วประเทศ จ�านวน ๒,๐๔๑,๑๕๙ คน แบ่งเป็น ชาย ๑,๐๖๘,๑๔๕ คน และหญิง  

๙๗๓,๐๑๔ คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

    (๓.๕)  ให้บริการกู ้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพส�าหรับคนพิการ	 โดยให้กู้ยืมเงิน 

ทุนประกอบอาชีพอิสระรายบุคคล ไม่เกินรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถผ่อนช�าระคืนได้

ภายใน ๕ ปี โดยไม่เสียดอกเบ้ีย มีกลุ่มเป้าหมายคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ จ�านวน ๑๕,๐๐๐ ราย  

เป็นเงินจ�านวน ๑.๕ พันล้านบาท โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน มีการปล่อยกู้ให้กับคนพิการไปแล้ว ๑๘๐,๐๐๐ ราย  

คิดเป็นวงเงินกว่า ๕.๗ พันล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพของคนพิการ	 โดยสนับสนุน 

งบประมาณส�าหรับการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ท�าให้เกดิกลุม่อาชพีทีเ่ข้มแขง็และสามารถพฒันามลูค่าเพิม่ของผลิตภัณฑ์ได้ ซ่ึงมเีป้าหมายในการสนบัสนนุ จ�านวน ๑๕๐ กลุ่ม

กลุ่มละ  ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจ�านวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว  

จ�านวน ๑๓๖ กลุ่ม เป็นเงินจ�านวน ๖,๕๔๖,๖๘๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

    (๓.๖)  สนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	โดยสนับสนุน

งบประมาณให้แก่องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-ปัจจุบัน มีการสนับสนุนโครงการไปแล้ว ๑๐,๒๕๙ โครงการ คิดเป็นเงินกว่า 

๔.๙ พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส�าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง 

ของคนพิการในรายการชุมทางดาวทอง	 รายการ “Over the 

limit talent show ปฏิบัติการทะลุพิกัด” เวทีประกวดแข่งขัน

ความสามารถของคนพิการทุกประเภทในด้านการขับร้อง 

การแสดงดนตรี  และการแสดง ทั้ งประเภทบุคคลและ 

ประเภททีม ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทย (NBT) ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

รวมทั้งมีแนวคิดท่ีจะจัดบริการสุนัขน�าทางในประเทศไทย	

(Guide	 Dogs) โดยได้ลงพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมและ

ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสุนัขน�าทางส�าหรับคนพิการ

ในประเทศไทยร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind 

(RSB) เครือรัฐออสเตรเลีย

    (๓.๗)  พฒันาตลาดงานคนพกิารและระบบตลาดอาชพีอสิระคนพิการออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ 

www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th โดยบูรณาการข้อมูลระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และกรมการจัดหางาน มีคนพิการได้งานท�าแล้ว ๘๖๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

    (๓.๘)  จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ	 ตามพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ โดยข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ�าแนกเป็นจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ได้ก�าหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔,๕๘๒ คน มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จ�านวน ๖๔,๔๔๘ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ และจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ได้ก�าหนดเป้าหมายการจ้างงาน รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐ คน 

มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จ�านวน ๑๐,๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๙

จ้างงาน
คนพิการ
ในสถานประกอบการ

คิดเป็น 
๙๙.๓๒%

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน68
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    (๓.๙) จัดหางานให้คนพิการมีงานท�า	ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๓ โดยข้ึนทะเบยีนคนพกิารทีป่ระสงค์จะท�างาน 

กับนายจ้าง จ�านวน ๒,๒๔๔ คน ได้รับการบรรจุ จ�านวน ๑,๖๑๘ คน ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน ๒๘,๓๑๒,๕๐๐ บาท  

และมาตรา ๓๕ ในการให้หน่วยงานของรฐั/นายจ้าง/สถานประกอบการ จดัสมัปทานสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารจดัจ้าง

เหมาช่วงงาน หรอืจ้างเหมาบรกิาร ฝึกอบรม จดัให้มอีปุกรณ์หรอืสิง่อ�านวยความสะดวก ล่ามภาษามอื หรอืให้การช่วยเหลอือืน่ใด 

โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ จ�านวน ๑๐,๘๑๘ คน ได้รับสิทธิ จ�านวน ๘,๓๑๐ คน ก่อให้เกิดรายได้ ๙๐๙,๙๔๕,๐๐๐ บาท 

    (๓.๑๐)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ	 เพื่อขจัด

อุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันได้ มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

เอื้อต่อคนพิการ มีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู ่อาศัยส�าหรับคนพิการ จ�านวน  

๒,๑๔๖ หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

   (๔)	 ผู้มีรายได้น้อย	
    (๔.๑) แก้ปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั	ด�าเนนิการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึง่เป็นการพฒันาทีอ่ยูอ่าศัยแก่ผู้มรีายได้น้อย ผู้สูงอาย ุและคนพกิาร เพือ่ส่งเสรมิความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยั 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�าเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
ดังนี้
     (๔.๑.๑)	 ด�าเนนิโครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดง	ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารพกัอาศัย 
แปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จ�านวน ๓๓๔ หน่วย เสร็จเรียบร้อย พร้อมมอบกุญแจให้กับผู้แทนที่ได้สิทธิเช่า 
เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และย ้ายผู ้อยู ่อาศัยเดิม
เข้าอยู ่ได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้เตรียม 
ด�าเนินโครงการ ระยะที่ ๒-๔ ในการพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 
ซึ่งโครงการใช้เวลาด�าเนินการ ๘ ปี รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๙๒ หน่วย 
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้การย้ายขึ้นอาคารใหม่ (กลุ่มผู้อยู่อาศัย 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง) การคัดแยกขยะ สิ่งของเหลือใช้ 
และการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบในโครงการ

โครงการฟื้นฟูเมือง
ชุมชนดินแดง 

สร้างแปลง G เสร็จเรียบร้อย 

ย้ายผู้อยู่อาศัยเดิม
เข้าอยู่ได้

ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค. ๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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     (๔.๑.๒)	 ด�าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 (ประเภทเช่า)	 
ระยะที่	 ๑ โครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 ในปี ๒๕๖๑ ได้ส่งมอบสถานที่เพื่อด�าเนินงานเริ่มก่อสร้าง  
จ�านวน ๖ โครงการ ๑,๑๐๒ หน่วย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติงบประมาณ  
จ�านวน ๘ โครงการ ๒,๑๙๐ หน่วย 
     (๔.๑.๓) ด�าเนินโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูมี้รายได้น้อย	(ประเภทเช่าซือ้)	 
ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประกอบด้วย
      ๑)  โครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชดุที	่๑	ปี	๒๕๕๗	จ�านวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้เอกสารสิทธิ์ จ�านวน ๑๐,๕๘๒ หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน  

๗๗๖ หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๒,๗๓๐ หน่วย และจัดหาผู้รับจ้าง จ�านวน ๑,๕๘๘ หน่วย

      ๒)  ด�าเนินโครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุดที่	 ๑	 ปี	 ๒๕๕๘	 จ�านวน  

๑๑,๔๘๕ หน่วย ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสทิธิ ์จ�านวน ๕,๘๕๗ หน่วย ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

จ�านวน ๑,๑๘๑ หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๓,๑๘๕ หน่วย และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�านวน ๑,๒๖๒ หน่วย

      ๓)  ด�าเนินโครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุดที่	 ๑	 ปี	 ๒๕๕๙	 จ�านวน  

๗,๒๓๓ หน่วย ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ ก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ�านวน ๒๐๐ หน่วย อยูร่ะหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๓,๐๓๙ หน่วย 

และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�านวน ๓,๙๙๔ หน่วย

     (๔.๑.๔)	 ด�า เนินโครงการพัฒนาที่อยู ่ อาศัยตามแนวเส ้นทางรถไฟฟ ้า 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ระยะที่	 ๑ (๑,๓๗๖ 

หน่วย) ประกอบด้วย ๑) โครงการประชานิเวศน์	 ๓ จ�านวน  

๕๕๖ หน่วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐ อนุมัติ ให ้ด� า เนินโครงการฯ แบ ่ง เป ็นส ่วนที่  ๑  

จ�านวน ๒๘๖ หน่วย และส่วนที่ ๒ จ�านวน ๒๗๐ หน่วย ขณะนี้

อยู่ระหว่างจัดท�าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ๒) โครงการ

ล�าลูกกาคลองสอง จ�านวน ๘๒๐ หน่วย ซึ่งคณะรัฐมนตร ี

ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้จัดท�าโครงการฯ 

จ�านวน ๘๒๐ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงผลการด�าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี

     (๔.๑.๕)	 ด�าเนินโครงการบ้านข้าราชการ

      ๑) ด�าเนนิโครงการบ้านสวสัดกิารข้าราชการ	(เช่าซือ้) มกีารด�าเนนิงาน 

ในปี ๒๕๖๑ ดงันี ้(๑) กรณสีร้างใหม่ในทีด่นิของการเคหะแห่งชาตใินพืน้ทีน่�าร่องจงัหวดัสงขลา และปัตตาน ีจ�านวน ๔๙๑ หน่วย 

โดยผลความคืบหน้าการด�าเนนิโครงการในจงัหวดัสงขลา อยูร่ะหว่างก่อสร้าง และจงัหวดัปัตตาน ีอยูร่ะหว่างจดัท�าร่างขอบเขต

ของงาน และ (๒) กรณสีร้างใหม่ในพืน้ทีข่องการเคหะแห่งชาตใินพืน้ทีจ่งัหวัดปทมุธาน ี(ล�าลกูกา) และสมทุรปราการ (บางพล)ี 

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง

      ๒)  โครงการบ้านพกัข้าราชการ	(บ้านหลวง)	ด�าเนนิการตามแผนพฒันา

ที่อยู่อาศัยส�าหรับข้าราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ในรูปแบบ 

รัฐสวสัดกิาร โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิเมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เหน็ชอบในหลกัการโครงการบ้านพกัข้าราชการ (บ้านหลวง) 

ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) จ�านวน ๑๐ โครงการ รวม ๑๙๒ หน่วย 

วงเงนิงบประมาณ ๑๕๓.๙๙๓๒ ล้านบาท เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนทีอ่ยูอ่าศัยให้แก่ข้าราชการรายได้น้อยถงึปานกลาง 

ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค [๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต อุบลราชธานี 

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา (บ้านสานฝันปันน�้าใจ) ล�าปาง และตาก] 

พัฒนาที่อยู่อาศัย
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

รวม ๑,๓๗๖ หน่วย ได้แก่ 
โครงการประชานิเวศน์ ๓ 

และโครงการลำาลูกกา
คลองสอง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน70
นโยบายข้อ ๓



     (๔.๑.๖) ด�าเนินโครงการบ้านประชารัฐ	 เพื่อสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ 

ผู ้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ บุคลากร

ทางการศึกษา และผู ้มีรายได ้ไม ่แน ่นอนหรืออาชีพอิสระ 

ที่ ไม ่ เคยมีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู ่อาศัยมาก ่อน ให ้สามารถมี 

ที่อยู ่อาศัยเป็นของตนเองในราคาท่ีไม่สูงนัก และเหมาะสม 

กับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยให้สถาบันการเงิน 

ของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน  

และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อ

เงื่อนไขผ่อนปรนท้ังสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู ่อาศัย  

(Pre Finance) ส�าหรับผู ้พัฒนาโครงการ และสินเช่ือเพื่อ 

ที่อยู่อาศัย (Post Finance) ส�าหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว

ที่ต ้องการมี ท่ีอยู ่อาศัยเป ็นของตนเองหรือซ ่อมแซมและ/ 

หรือต่อเติมท่ีอยู ่อาศัย ได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๑ สรุปผลได้ดังนี้ ๑) ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อ Post Finance  

แล ้ว ๑๔,๘๕๓ ราย วงเ งิน ๑๑,๗๓๐ ล ้านบาท และ  

๒) ธนาคารออมสิน ได้อนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แล้ว ๓ ราย 

วงเงิน ๒๕๘ ล้านบาท และอนุมัติสินเชื่อ Post Finance แล้ว 

๖,๑๘๙ ราย วงเงิน ๕,๐๙๓ ล้านบาท

     (๔.๑.๗) ด�าเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ	 เป็นการเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที ่

ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู ่อาศัย สามารถมีที่อยู ่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ  

ในระดับราคาไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีการด�าเนินการซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู ่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงิน

ไม่เกิน ๕ แสนบาท เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการน�าร่องกรณีสร้างที่อยู ่

โครงการบ้านประชารัฐ 
อนุมัติสินเชื่อรวม 
๒๑,๐๔๕ ราย 

วงเงิน ๑.๗ หมื่นล้านบาท

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

71



อาศัยในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖ แปลง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั้งน้ี ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑  

ผลการด�าเนินโครงการบนท่ีดินราชพัสดุ ดังน้ี ๑) โครงการเช่าระยะสั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แปลง กท. ๕๐๕๐)

จ�านวน ๔๓๒ หน่วย อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๒) โครงการเช่าระยะยาว 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน ๒ แปลง แปลง พบ. ๒๖๐ จ�านวน ๓๗๗ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นที่โครงการ  

ส่วนแปลง พบ. ๒๖๑ จ�านวน ๒๔๓ หน่วย ได้ก่อสร้างระยะที่ ๑ จ�านวน ๔๓ หน่วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยธนาคาร 

ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างระยะที่ ๒ จ�านวน ๑๐๐ หน่วย และ ๓) กรณีการกู้ซ่อมแซม  

และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ มีผู้สนใจ จ�านวน ๒,๒๓๕ ราย ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือ

รับรองให้ผู้เช่า จ�านวน ๒๖๗ ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้ว จ�านวน ๗ ราย

     (๔.๑.๘) ด�าเนนิการขายโครงการทีอ่ยูอ่าศยั การเคหะแห่งชาตไิด้ก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี ๒๕๖๑ เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จ�านวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย ผลการด�าเนินงาน 

ยอดขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๘,๐๓๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๖.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี 

     (๔.๑.๙) ด�าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	 ได้ด�าเนินการภายใต้ 

แผนแม ่บทการพัฒนาที่ อยู ่ อาศัย  ระยะ ๒๐ ป ี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อพัฒนาที่อยู ่อาศัยและ 

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล�้าล�าคลองในกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ปัจจุบัน 

มีการด� า เนินการใน พ้ืนที่ ริ มคลองลาดพร ้ าวและ 

คลองบางซ่ือ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ได้พัฒนา 

ระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบ 

จ�านวน ๕,๐๑๘ ครัวเรือน โดยก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 

๑,๖๓๕ ครัวเรือน ใน ๓๑ ชุมชน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บ้าน ๙๘๕ ครัวเรือน และพื้นท่ีพร้อมก่อสร้างบ้าน  

๒,๔๐๔ ครัวเรือน

     (๔.๑.๑๐) ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยเพื่อคนยากจนท่ีบุกรุก 

ที่ดินสาธารณะ	 จังหวัดปทุมธานี	 “ปทุมธานีโมเดล”	 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี และเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหน่ึงเดิม โดยมีเป้าหมาย  

๑๖ ชมุชน ๑,๐๘๔ ครวัเรอืน มผีลการด�าเนนิงาน ๑)	การพฒันาบนทีด่นิราชพสัด	ุ๓๐	ไร่ ตรงข้ามมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย สร้างอาคารสูง จ�านวน ๕ อาคาร รวม ๑๗๐ ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ ๑  

จ�านวน ๒๓ ห้อง มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และอยู่ระหว่างการถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่ ๒-๔ 

และพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบของกลุ่มคลองหลวง ๓๕ จ�านวน ๓๔ ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนอยู่ระหว่างการวางแผน 

การก่อสร้าง และ ๒) จัดซื้อที่ดินใหม่และพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง	ได้แก่ ชุมชนแก้วนิมิต หรือสหกรณ์

บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ�ากัด ด�าเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ๑๐๐ ครัวเรือน

     (๔.๑.๑๑) ด�าเนินโครงการ	 “ซ่อมบ้านทั่วไทย	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร”	 ในการเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมที่พักอาศัย 

ให้กับประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

ของประชาชน ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวนทัง้สิน้ ๒,๖๐๔ หลงั และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ จ�านวน ๑,๐๘๘ หลงั 

แบ่งเป็นพืน้ทีต่ามภาคต่าง ๆ  ประกอบด้วย พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ๑๙ จังหวดั จ�านวน ๑,๘๒๘ หลัง และพืน้ทีภ่าคเหนอื 

๑๒ จังหวัด จ�านวน ๑,๘๖๔ หลัง 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน72
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    (๔.๒)	 บริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน  

ทั้งในด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างครบวงจรและต่อเนื่องใน ๕ มิติ ได้แก่

     (๔.๒.๑) ด�าเนินการจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ ได้ป้องกันและปราบปราม 

การกระท�าความผิดของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอัตราตามพระราชบัญญัต ิ

ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีการกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ 

โดยวธิกีารผดิกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง ผลการด�าเนนิการสะสมตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๕๙-ตลุาคม ๒๕๖๑ มกีารจบักมุผูก้ระท�าผดิ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๑๖๒ คน 

     (๔.๒.๒) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ 

      ๑) สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสินและธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งหน่วยแก้หน้ีนอกระบบ และออกผลิตภัณฑ์ “สินเช่ือรายย่อย 

เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน” วงเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน และ 

มหีลกัประกนัแบบผ่อนปรน ทัง้นี ้วงเงนิสนิเชือ่โครงการแห่งละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๒ ธนาคาร เป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

โดยสิ้นสุดโครงการแล้ว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเช่ือแล้ว ๑๑๙,๕๙๒ ราย จ�านวนเงิน 

๔,๙๘๙ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๐๕,๗๒๑ ราย จ�านวนเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน	 

ระยะท่ี	 ๒ โดยมีวงเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน  

ระยะเวลากู้ ๕ ปี ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อโครงการแห่งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.  

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเช่ือแล้ว ๔๓,๐๘๒ ราย  

จ�านวนเงิน ๑,๘๕๓ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๕๘,๘๘๓ ราย จ�านวนเงิน ๒,๘๔๒ ล้านบาท

      ๒) สนิเชือ่รายย่อยระดบัจงัหวดัภายใต้การก�ากับ	(สนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์)

ให้กู ้ยืมเงินแก่ประชาชนวงเงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ย  

รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (ลดต้นลดดอก) และเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ได้อีก  

๘๐ บาทต่อเดือนต่อราย โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผู ้สนใจยื่นค�าขออนุญาต 

ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และได้รับอนุญาตแล้ว รวมทั้งส้ิน ๔๐๕ ราย ใน ๖๔ จังหวัด ซ่ึงในจ�านวนนี ้

ได้เปิดด�าเนินการแล้ว ๓๓๙ ราย ใน ๖๔ จังหวัด

     (๔.๒.๓) ไกล่เกลีย่ประนอมหนี ้ได้มแีต่งตัง้คณะอนกุรรมการไกล่เกลีย่ประนอมหนี้

นอกระบบทุกจังหวดัมาเป็นคนกลางเจรจาประนอมหนีร้ะหว่างลกูหนีแ้ละเจ้าหนีน้อกระบบ เพือ่ให้เกดิมลูหนีท้ีเ่ป็นธรรม และ

อัตราดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมาย โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถช่วยแก้ไขปัญหา/บรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับผู้เสียหาย จ�านวน ๓๓๕,๓๗๒ ราย มูลหนี้ ๖๑,๗๔๗.๔๑ ล้านบาท 

     (๔.๒.๔)	 ส ่งมอบโฉนดที่ ดิน	 บ ้าน	 และทรัพย ์สินที่ถูกฉ ้อโกงจากเจ ้าหนี้	 

คืนให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและจัดท�าข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยข้อมูล  

ณ วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ สามารถส่งมอบโฉนดทีด่นิและทรพัย์สนิ รวม ๗,๗๕๓ ฉบบั (เนือ้ที ่๒๕,๙๖๔ ไร่ ๔๐.๘๗ ตารางวา) 

ประชาชนผู้เสียหาย ๑๐,๑๓๘ ราย รวมมูลค่า ๑๐,๓๑๒,๐๕๕,๑๘๒ บาท

     (๔.๒.๕) ฟื ้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหน้ีนอกระบบ ได้มีการแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการฟื ้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบในทุกจังหวัด เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ี 

ที่ความสามารถช�าระหนี้ต�่า ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน หาต�าแหน่งงานว่าง ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การเงินและหนี้สิน

     (๔.๒.๖) สนับสนุนด้านการเงินอื่น	 ๆ เช่น สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน 

ให้มาร่วมแก้หน้ีนอกระบบ ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ และพัฒนาฐานข้อมูล

หนี้นอกระบบของประเทศ      

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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    (๔.๓) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยบูรณาการ  

๕ ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม มีเป้าหมาย  

คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุข” ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดกลไกธุรกิจเพื่อสังคม  

(Social Enterprise: SE) ทัง้นี ้การขับเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจรากฐานและประชารฐัตามแนวทางของคณะท�างานการพฒันา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มีกลไกการขับเคลื่อน ๒ กลไก ได้แก่ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 

สานพลงัประชารัฐประจ�าจงัหวดั (คสป.) และภาคเอกชน มีบรษิทั ประชารัฐรกัสามคัคีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั 

และในส่วนภูมิภาค มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ซึ่งได้จัดตั้งครบแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด  

โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนการท�างานในพื้นที่ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP)  

และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท้ังน้ี ในปี ๒๕๖๑ ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๔,๑๕๖ กลุ่ม แบ่งเป็น  

ด้านการเกษตร ๑,๐๔๒ กลุ่ม ด้านการแปรรูป ๒,๑๐๑ กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๑,๐๑๓ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ด�าเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน ๓,๘๒๑ กลุ่ม เป็นเงิน ๓,๐๒๖,๖๙๑,๔๓๐ บาท โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์  

จ�านวน ๖๖๓,๕๔๘ คน

   (๕) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้บ้าน 

    (๕.๑) ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน	 เพื่อฟื ้นฟูศักยภาพบุคคลและ 

สร้างชุมชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู ่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึง 

การพฒันาศกัยภาพของเครอืข่ายคนไร้บ้านให้มคีวามเข้มแขง็ มกีารสร้างและพฒันาศูนย์คนไร้บ้านทีด่�าเนนิการโดยเครอืข่าย 

คนไร้บ้าน เพื่อด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยแผนงานระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ด�าเนินการในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น (เป้าหมาย ๖๙๘ ครัวเรือน) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้คนไร้บ้าน 

กลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง 

มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้านที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อด�าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน 

ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

     (๕.๑.๑) ศนูย์คนไร้บ้าน	กรงุเทพมหานคร ด�าเนนิการปรบัปรงุศูนย์แรกรับคนไร้บ้าน 

สุวิทย์ วัดหนู เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน ๑๒๐ ราย เป็นสถานที่ที่คนไร้บ้านรวมตัวกัน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มคนไร้บ้านมีการบริหารจัดการศูนย์ด้วยตนเอง  

สร้างกตกิาการอยูร่่วมกนัและด�าเนนิกจิกรรมหลากหลาย นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการจัดตัง้ศนูย์คนไร้บ้านอกี ๑ ศนูย์ เพือ่รองรบั 

กลุ ่มเป้าหมาย ๑๐๐ ครัวเรือน โดยซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารในต�าบลบางพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

     (๕.๑.๒) ศูนย์คนไร้บ้าน	 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 

คนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ “บ้านเตื่อมฝัน” (บ้านเติมฝัน) ถนนสุริยวงค์ ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

     (๕.๑.๓) ศูนย์คนไร้บ้าน	 จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น  

ได้ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์คนไร้บ้านร่วมกันและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานศูนย์คนไร้บ้านในการเป็น  

“พืน้ทีพั่ฒนาศกัยภาพและคณุภาพชวีติเพือ่การหลดุพ้นจากการเป็นคนไร้บ้าน” รองรบักลุม่เป้าหมาย ๑๒๐ ราย โดยมกีารซือ้ 

ที่ดินบริเวณถนนเหล่านาดี ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๑ มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑ ปี

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน74
นโยบายข้อ ๓



    (๕.๒) ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	 “บ้านมั่นคง” โดยมีเป้าหมายระยะยาว 

ถึงปี ๒๕๗๙ รวมทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่ม 

เพื่อแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ มีการส�ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและวางแผนแก้ไขปัญหาตามความหลากหลาย 

และสภาพปัญหาของชุมชน สร้างกระบวนการจัดการร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนมีการออมทรัพย์ 

เพื่อที่อยู่อาศัย มีการออกแบบวางผังชุมชน จัดระบบก่อสร้าง และจัดการท่ีดินร่วมกันทั้งในรูปแบบการเช่าระยะยาว 

และการซื้อที่ดินใหม่ เป็นการสร้างความมั่นคงทั้งด้านที่ดินและที่อยู ่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น  

สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของชุมชน ท�าให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาวะที่ดีและการอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ในปี ๒๕๖๑  

มีเป้าหมาย จ�านวน ๖,๗๑๐ ครัวเรือน ปัจจุบันเกิดการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยแล้ว จ�านวน  

๗,๕๙๐ ครัวเรือน ใน ๘๐ ชุมชน ๒๔ จังหวัด 

    (๕.๓) ด�าเนนิโครงการบ้านพอเพยีงชนบท ด�าเนนิการภายใต้แผนแม่บทการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมเีป้าหมายระยะยาวถงึปี ๒๕๗๔ รวมทัง้ส้ิน ๓๕๒,๐๐๐ ครวัเรอืนทัว่ประเทศ เป็นการแก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนด้านท่ีอยู ่อาศัยในพื้นที่ชนบท สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยของ 

ผู้มีรายได้น้อยในพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกหลักในการด�าเนินงาน รวมถึงประสานความร่วมมือ 

ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  

เพือ่สร้างความมัน่คงในการอยูอ่าศัยแก่ผูม้รีายได้น้อยให้มคุีณภาพชีวติท่ีดขีึน้ โดยในปี ๒๕๖๑ มเีป้าหมายจ�านวน ๑๕,๐๐๐ ครวั

เรอืน ปัจจบุนัเกดิการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ปรบัปรงุ ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัยแล้ว ๑๖,๒๗๕ ครวัเรอืน ในพืน้ที ่๑,๓๓๘ ต�าบล  

๗๖ จังหวัด โดยมีบ้านที่ซ่อม/สร้างแล้วเสร็จ ๑๒,๒๕๑ หลัง 

	 	 ๓.๑.๒	 ด�าเนนิงานช่วยเหลอืหรือแก้ไขปัญหาทางสงัคม โดยให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน 

ของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) 

ระหว่างวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รบัการแจ้งเหตทุัง้ส้ิน ๓๓๔,๒๑๗ กรณ ีโดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง 

ได้แก่ สายด่วน จ�านวน ๓๑๑,๖๖๐ กรณีด�าเนินการด้วยตนเอง (Walk-in) จ�านวน ๔,๑๔๕ กรณี และช่องทางออนไลน์  

(Social media) จ�านวน ๑๘,๔๐๒ กรณี/ครั้ง 

  ๓.๑.๓	 ด�าเนินการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่  

๘ มถินุายน ๒๕๖๑ เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิตามและเร่งรดัการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นความเดอืดร้อน

ของประชาชนที่ได้ข้อยุติร่วมกันแล้วให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรวบรวมปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

จากการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครฐัเพือ่พจิารณาก�าหนดแนวทางและวธิปีฏิบติัทีเ่หน็ชอบร่วมกนัในการแก้ไขหรอื 

ลดผลกระทบ ตลอดจนให้การช่วยเหลอืเยยีวยาอย่างเป็นธรรมและเสนอแนะให้ส่วนราชการรบัไปด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่ 

 ๓.๒	 การพัฒนาระบบการออม	 โดยส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)  

เพื่อให้ประชาชนมีการออมเงิน เป็นกองทุนบ�านาญส�าหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต 

ยามเกษียณของตนเอง รวมถึงเป็นหลักประกันการจ่ายบ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อส้ินสุดการเป็นสมาชิก  

การด�าเนนิงานดงักล่าวสามารถลดความเหลือ่มล�า้ 

ของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณ

ได้หากมีการออมอย่างต่อเน่ือง (เริ่มออมตั้งแต่ 

อายุ ๑๕-๖๐ ปีบริบูรณ์) จะสามารถมีความมั่นใจ

ได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีได้ในวัยชรา โดย กอช. เริ่มเปิดรับสมาชิก

ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘-๒๗ กันยายน 

๒๕๖๑ มีจ�านวนสมาชิก ๕๙๒,๔๐๙ คน (ยังไม่หัก 

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ) อีก ท้ัง กอช.  

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ยังได้พัฒนาช่องทางการให้บริการและช่องทางการติดต่อให้ง่าย

และสะดวกต่อสมาชิกมากข้ึน ท้ังในส่วนของ “ระบบโทรศัพท์

ตอบรับแบบอัตโนมัติ (ระบบ IVR)” และ “สายด่วนเงินออม” 

จ�านวน ๒๐ คู ่สาย (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐)  

ที่เปิดให้บริการเพ่ือรองรับการติดต่อสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม

สมาชิกและประชาชนท่ัวไป ปัจจุบัน กอช. มีหน่วยรับสมัคร

สมาชิกและน�าส่งเงินสะสม รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๑๑ ช่องทาง ดังนี้ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันการเงิน

ชมุชน ส�านกังานคลงัจงัหวดั ธนาคารกสกิรไทย ส�านกังานกองทนุ 

การออมแห่งชาติ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และช่องทางออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ www.nsf.or.th ที่ประชาชน

และผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการโปรแกรมการค�านวนเงินบ�านาญ หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้กับสมาชิกและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึงการให้บริการของกองทุน นอกจากนี้ยังเร่งรัดและกระตุ้น 

การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อและช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นการเข้าถึงสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นหลัก

 ๓.๓	 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

	 	 ๓.๓.๑		ด�าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	ปี	๒๕๖๐	ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนระหว่าง 

วนัที ่๓ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มผีูม้าลงทะเบยีนทัง้สิน้ ๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน ผ่านคณุสมบติั จ�านวน ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ คน 

และไม่ผ่านคุณสมบัติ ๒,๗๐๖,๙๘๕ คน โดยจะมีสวัสดิการ ๒ หมวด ได้แก่ หมวดที่	 ๑ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

ในครัวเรือน	ประกอบด้วย ๑) การใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าจ�าเป็นเพื่อการบริโภค เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร 

ในร้านธงฟ้า วงเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน (ส�าหรับคนท่ีมีรายได้ต�่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และ ๒๐๐ บาทต่อเดือน  

(ส�าหรับคนที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) 

และ ๒) การใช้บัตรเพื่อซ้ือแก๊สหุงต้ม วงเงิน ๔๕ บาท 

ต่อ ๓ เดอืน หมวดที	่๒ บรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

ประกอบด้วย ๑) ใช้ช�าระค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ  

e-t icket/รถไฟฟ ้า วงเ งิน ๕๐๐ บาทต ่อเดือน  

๒) ใช้ซื้อตั๋วรถไฟ วงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน และ  

๓) ใช้ซื้อบัตรรถโดยสารประจ�าทาง (รถ บขส.) วงเงิน 

๕๐๐ บาทต่อเดือน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

การจัดสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน รวมทั้ง

สามารถก�ากับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่าง

เป็นระบบ

	 	 ๓.๓.๒		ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	ในกลุ่มผู้พิการ	ผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยติดเตียง	 หรือผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี	 ๒๕๖๐	 จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต�าบล พบว่า มีประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วน 

ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ โดยเฉพาะผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้ป่วยติดเตียง  

หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก�าหนดแนวทาง 

เพิม่เติมและได้มกีารเปิดการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดกิารแห่งรฐัเพิม่เตมิฯ ในระหว่างวนัที ่๑๕ พฤษภาคม-๓๐ มถินุายน ๒๕๖๑ 

มีผู ้ลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จ�านวน ๔.๕ ล้านคน โดยมีผู ้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิ จ�านวน ๓.๑ ล้านคน หรือ 

ส่งเสริมการออม
ภาคประชาชนผ่าน

 กอช. 
มีสมาชิก 

๕๙๒,๔๐๙ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน76
นโยบายข้อ ๓



คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด และผู้ได้รับสิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทีมไทยนิยม ยั่งยืน 

ในพื้นที่ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 	 ๓.๓.๓		ด�าเนนิมาตรการพฒันาคณุภาพชวีติผูม้บัีตรสวัสดกิารแห่งรฐั	เป็นโครงการให้ความช่วยเหลอื ระยะที ่๒  

แก่ผู้ท่ีผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพื่อจะช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับ 

คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) เป็นผู้ด�าเนินการ

สมัภาษณ์และให้ค�าแนะน�าแผนการพฒันาตนเองให้แก่ผูม้บีตัรฯ ทีไ่ด้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพฒันาคณุภาพชวีติ 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีบัตรฯ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

(รายได้ต�่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี และอยู ่ในวัยแรงงาน)  

รวมจ�านวน ๘,๕๖๕,๙๓๓ คน โดยผู ้ที่ประสงค์จะพัฒนา

ตนเองจะได้รับการพัฒนาทางด้านอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

การจัดหางาน การฝึกอบรมทักษะอาชีพ ทั้งอาชีพในภาคเกษตร

และอาชีพนอกภาคเกษตรกร นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนิน 

มาตรการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ 

มีการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้ 

ก�าหนดให้ AO ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาตนเอง 

ของผู้มีบัตรฯ และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นระยะ

	 	 ๓.๓.๔	 ด�าเนินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจ�านวน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�าระ	 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีมูลเพ่ิมและส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในกลุ่ม 

ของผู้มีรายได้น้อย จึงได้มีการด�าเนินมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูล 

จากจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู ้มีรายได้น้อยได้ช�าระจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ�าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา  

และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร (โดยไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) จากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่น 

ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งในส่วนของวงเงินสวัสดิการที่ได้รับตามสิทธิ และเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Money) ของบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ผ่านเครือ่งรบัช�าระเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ทีม่กีารเช่ือมต่อ 

ระบบเครือ่งบนัทึกการเกบ็เงนิ (Point of Sale: POS) ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

เพื่อน�ามาประมวลผลคัดแยกจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ 

ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู ้มีรายได้น้อยได้ช�าระผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจริงในแต่ละเดือน โดยกันไว้ร้อยละ ๑ 

ซึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู้มีรายได้น้อยได้ช�าระราคาสินค้าและ 

บริการผ่านบัตรสวัสดิการแล้ว ส่วนท่ีเหลือร้อยละ ๖ จะน�ามา 

จ�าแนกข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่	 ๑ ร้อยละ ๕  

โอนเข้า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อการใช้จ่าย 

และส่วนที่	 ๒	 ร้อยละ ๑ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 

ผูม้สีทิธ ิเพือ่การออม โดยเงนิชดเชยทีใ่ห้แก่ผู้มรีายได้น้อยดงักล่าว 

ไม่เกินจ�านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และมีก�าหนดจ่าย 

ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	

 ๔.๑	 การเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ	

	 	 ๔.๑.๑	 ขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�างานส�าหรับผู้สูงอายุ	เช่น

   (๑) สนบัสนุนการให้กูย้มืเงนิจากกองทนุผูส้งูอาย ุเพือ่เป็นทนุใช้จ่ายเกีย่วกบัการคุม้ครอง การส่งเสรมิ 

และการสนับสนุนผู ้สูงอายุให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร 

ที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ได้ให้บริการกู้เงินรายบุคคล  

จ�านวน ๙,๖๖๗ คน เป็นเงิน ๒๗๑,๘๔๕,๕๙๓ บาท และสนับสนุนโครงการของกลุ่ม/ชมรม องค์กรด้านผู้สูงอายุ  

จ�านวน ๓๒๗ โครงการ/กลุ่ม เป็นเงิน ๓๓,๑๐๑,๓๘๘ บาท

   (๒) ขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู ้สูงอายุ โดยการส�ารวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอาย ุ

ในการประกอบอาชีพ จ�านวน ๑๖,๔๔๔ คน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู ้สูงอายุ จ�านวน ๑,๗๖๒ คน  

และสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ�านวน ๘๙๕ คน 

   (๓) ส่งเสรมิการจ้างงานผูส้งูอาย ุได้ด�าเนนิการส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายแุล้ว จ�านวน ๔๑,๙๕๐ คน 

โดยแยกเป็นภาครัฐ ๙,๒๓๙ คน ภาคเอกชน ๙,๖๔๖ คน และอาชีพอิสระ ๒๓,๐๖๕ คน โดยยอดสะสมจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

   (๔)	 ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยส่งเสริม 

การมีงานท�าของผูส้งูอายใุนอตุสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว และโครงการ ๑ อ�าเภอ ๑ ภมูปัิญญา มผีูสู้งอายลุงทะเบยีน

สมัครงาน จ�านวน ๒,๘๘๔ คน และได้รับการบรรจุงาน จ�านวน ๒,๑๗๔ คน

  ๔.๑.๒	 ด�าเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก	 โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือภายใต้ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน 

การช่วยเหลอืผูส้งูอายซุึง่ได้รบัอนัตรายจากการถกูทารณุกรรม หรอืถกูแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืถูกทอดทิง้  

ให้ค�าแนะน�าปรึกษา และด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 

ครัง้ละไม่เกนิ ๕๐๐ บาท (ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้) และ/หรอืประกาศฯ เรือ่ง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการคุ้มครอง  

การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง 

ให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรืออาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่มไม่เกินวงเงินครั้งละ ๒,๒๐๐ บาท โดยจะช่วยได้ไม่เกิน  

๓ ครั้งต่อคนต่อปี ซึ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�านวน ๔๕,๖๗๒ ราย  

เป็นเงิน ๑๐๕,๐๑๓,๓๐๐ บาท รวมทั้งด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ความช่วยเหลือ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน78
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ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและอยู่ในครัวเรือนยากจน และสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ซึ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�านวน ๓๓,๔๑๔ ราย เป็นเงิน ๖๖,๘๒๘,๐๐๐ บาท

  ๔.๑.๓ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  

เพื่อให้สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุง เกิดความสะดวกต่อการด�ารงชีวิต ช่วยให้ผู้สูงอาย ุ

สามารถใช้ชีวิตได ้ง ่ายข้ึน จ�านวน ๒,๖๓๔ หลัง และส่งเสริมให้ชุมชนมีการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อม 

และส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในบ้าน ที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมร่วมกันให้มีความเหมาะสมปลอดภัย 

ต่อการด�ารงชีวิต จ�านวน ๓๘ แห่ง

  ๔.๑.๔	 ด�าเนินโครงการขยายผลส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ	 โดยด�าเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์การ์ตูน Animation  

เร่ือง สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๗,๘๕๓ แห่ง อ�าเภอ ๘๗๘ แห่ง  

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ  

จ�านวน ๑๒ แห่ง รวมท้ังจัดพิมพ์คู่มือการด�าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ 

ถกูแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้ การจดัทีพ่กัอาศยั อาหาร และเครือ่งนุง่ห่มให้ตามความจ�าเป็น

อย่างทั่วถึง และการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๘) (๙) 

(๑๐) และ (๑๒) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ๔.๒	 มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	

  ๔.๒.๑		มาตรการภาษกีารจ้างงานผูส้งูอาย	ุให้นายจ้างหกัรายจ่ายได้ ๒ เท่า ส�าหรบัรายจ่ายประเภทเงินเดอืน

และค่าจ้างส�าหรบัการจ้างบคุลากรผูส้งูวยั (อาย ุ๖๐ ปีบรบิรูณ์ข้ึนไป) 

เข้าท�างานในจ�านวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ�านวนลูกจ้างทั้งหมดที่

นายจ้างจ้างท�างานและมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน

ต่อเดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๔.๒.๒	 มาตรการสร้างท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ 

(Senior	 Complex) เป็นการสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัย 

ส�าหรับผู ้สูงอายุบนท่ีราชพัสดุและบนพ้ืนท่ีอื่น ๆ เพื่อสร ้าง

ที่พักอาศัยท่ีมีความเหมาะสม และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก 

เป็นการเฉพาะให้กบัผูสู้งอาย ุโดยได้มกีารด�าเนนิการในทีร่าชพสัด ุได้แก่ จังหวดัสมทุรปราการ ชลบรุ ีเชยีงใหม่ ประจวบคีรขีนัธ์ 

เชียงราย และนครนายก 

  ๔.๒.๓	 มาตรการสินเช่ือที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 (Reverse	 Mortgage:	 RM) ธนาคารออมสินได ้

เริ่มให้บริการสินเชื่อ RM แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ธนาคารออมสิน 

ได้อนุมัติสินเชื่อจ�านวน ๒๖ ราย วงเงิน ๙๓ ล้านบาท 

  ๔.๒.๔	 การด�าเนนิโครงการบ้านกตญัญู	จ�านวน ๓๖๐ หน่วย ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร 

ประจ�าปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ�านวน ๓๖๐ หน่วย ผลการด�าเนินงาน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี 

  ๔.๒.๕	 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู ่อาศัย โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาและปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีแล้ว จ�านวน ๑๐๐ ชุมชน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๔.๒.๖		มาตรการบรูณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ

โดยผลักดันร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ โดย

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 

ในการพัฒนาและก�า กับดูแลระบบบ�า เหน็จบ�านาญให ้ม ี

ความครอบคลุมเพียงพอ และยั่งยืน รวมท้ังจัดให้มีระบบ

ฐานข ้อมูลกลางด ้านบ�าเหน็จบ�านาญของประเทศ และ  

๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ก�าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.)  

ซึ่งเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับส�าหรับแรงงานในระบบ 

ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว

ส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ได้

เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว

มีรายได้ที่เพียงพอในการด�ารงชีวิตหลังเกษียณ โดยให้มีการ 

จ่ายเงินเข้ากองทุนจาก ๒ ฝ่าย คือ ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งลูกจ้าง

จะได้รับบ�านาญหรือบ�าเหน็จเมื่ออายครบ ๖๐ ปี ทั้งนี้ ในปัจจุบัน

ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  

๕.	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

	 ๕.๑	 การด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามกรอบความร่วมมอือาเซียน เข้าร่วมประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุส 

อาเซียน+๓ ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ (The 12th Meeting of the ASEAN Plus Three Senior  

Officials on Social Welfare and Development: 12th SOMSWD+3) วันศุกร์ที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

ณ โรงแรม Sule Shagri-La Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งน้ี ได้น�าเสนอความก้าวหน้าและ 

แผนการด�าเนินงานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องประเทศอาเซียน 

บวกสาม

 ๕.๒	 การด�าเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในประเทศอาเซยีน เช่น การประชมุ 

เชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ท�างานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขับเคล่ือน 

สูก่ารปฏบิตั ิและการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร “เยวชนอาเซยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม” (Asean Yout Workshop 

on Socail Entrepreneurs) 

	 ๕.๓	 การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง	 ๆ เช่น การประชุมคณะท�างานบูรณาการประเด็นสิทธิคนพิการ 

ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อจัดท�า 

แผนแม่บทที่เอื้ออ�านวย ๒๐๒๕ เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights 

of Persons with Disabilities) ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างประชาคม

อาเซียนส�าหรับทุกคน (Inclusive community) และบูรณาการประเด็นสิทธิของคนพิการไว้ในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ 

ที่บรรจุไว้ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
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๖.	 การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ	

 ๖.๑	 การจัดระเบียบสังคม

  ๖.๑.๑	 แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทางสาธารณะ ได้ก�าหนดมาตรการในการเข้มงวด 

การบังคับใช้กฎหมายและการออกตรวจตราเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ รวมท้ังการกระท�าที่มีลักษณะ 

เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ โดยมีผลการจับกุมในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,๗๖๕ คดี ผู้ต้องหา  

๑,๙๔๓ คน ดังตารางต่อไปนี้

ข้อหา จำานวนคดี (คดี) จำานวนผู้ต้องหา (คน)

๑)	ข้อหาแข่งรถในทาง ๒๐๓ ๒๓๗

๒)	ข้อหาขับรถโดยประมาท ๑๗๘ ๒๑๘

๓)	ขับรถโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย ๑,๓๘๔ ๑,๔๘๘

รวม ๑,๗๖๕ ๑,๙๔๓

  ๖.๑.๒	 ด�าเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข	สร้างสุขให้สังคม 

   (๑) ลดอบายมุข	 สร้างสุขให้สังคม ดังน้ี ๑) ประเภทสถานบริการ ได้ออกตรวจสถานบริการ  

จ�านวน ๑๒,๒๘๙ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๑๒,๒๘๕ แห่ง และสั่งพักใบอนุญาตสถานบริการ จ�านวน ๔ แห่ง 

๒) ประเภทร้านจ�าหน่ายสุรา	 ได้ออกตรวจ จ�านวน ๕๒,๖๒๔ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๕๒,๐๓๑ แห่ง  

และสั่งปิดสถานที่ จ�านวน ๗๖ แห่ง และด�าเนินคดีตามกฎหมาย จ�านวน ๕๑๗ แห่ง และ ๓) กวดขันแหล่งอบายมุขอื่น	ๆ	 

จ�านวน ๓๑,๔๑๔ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๓๑,๓๘๒ แห่ง และด�าเนินคดีทางกฎหมาย จ�านวน ๓๒ แห่ง 

(ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) 

   (๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม จ�านวน ๑๐๘,๒๗๑ แห่ง แบ่งออกเป็น ๑) ลานกีฬา 

จ�านวน ๒๔,๕๙๕ แห่ง ๒) ลานดนตรีและศิลปะ จ�านวน ๔,๓๖๔ แห่ง ๓) กิจกรรมทางด้านศาสนา จ�านวน ๖๔,๙๐๗ แห่ง 

และ ๔) กิจกรรมอื่น ๆ จ�านวน ๑๔,๔๐๕ แห่ง (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) 

   (๓) ด�าเนนิการตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒๒/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม 

สถานบรกิารหรอืสถานประกอบการทีเ่ปิดให้บรกิารในลักษณะทีค่ล้ายกบัสถานบรกิาร ทัง้นี ้พบว่า มกีารกระท�าความผดิและ 

สั่งปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการอีกเป็นเวลาห้าปี รวมจ�านวน ๕๐๔ แห่ง ประกอบด้วย สถานบริการ ๔๒ แห่ง  

สถานประกอบการฯ จ�านวน ๔๖๒ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๖๑)

	 	 ๖.๑.๓	 จัดระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยทุกประเภทในบริเวณถนน ทางเท้าที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ ส�านักงานเขต และดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์  

ฟ ื ้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดท่ีมีผู ้ค ้าหาบเร ่-แผงลอย ท�าการค้าและได้ท�าการยกเลิกผู ้ค ้าเรียบร ้อยแล้ว  

ซึ่งผลการจัดระเบียบตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีจุดผ่อนผัน จ�านวน ๖๘๓ จุด จ�านวนผู้ค้า ๒๐,๑๗๑ ราย ในปี ๒๕๖๑  

ได้ยกเลิกจดุผ่อนผันไปแล้ว จ�านวน ๔๘๘ จุด จ�านวนผูค้้า ๑๑,๙๑๗ ราย ยงัคงเหลอืจดุผ่อนผนัทีย่งัไม่ได้ยกเลกิรวม ๑๙๕ จดุ  

จ�านวนผู้ค้า ๘,๓๖๖ ราย บริเวณที่ด�าเนินการแล้ว เช่น ตลาดคลองถม คลองโอ่งอ่าง ปากคลองตลาด ย่านประตูน�้า  

ถนนสีลม และถนนรามค�าแหง

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๖.๒	 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและล�าคลอง	

	 	 ๖.๒.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 เพื่อจัดหาที่อยู ่อาศัยส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก 

โครงการพัฒนาริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา รัฐบาลมีนโยบายด�าเนินโครงการพัฒนาริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่

สาธารณะเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ด�าเนินมาตรการช่วยเหลือชุมชน 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวในด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เป้าหมาย ๓๐๙ ครัวเรือน  

๑๒ ชุมชน ที่ผ่านมามีความคืบหน้าการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) ชุมชนย้ายเข้าอยู่อาศัยในแฟลตกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ๖๔ ครัวเรือน และโครงการ 

บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าต�าหนัก) จังหวัดนครปฐม ๒๓ ครัวเรือน โดยย้ายเข้าอยู่อาศัยครบถ้วนแล้ว  

   (๒) รวมกลุ ่ม ซ้ือท่ีดินเพื่อสร ้างท่ีอยู ่อาศัยใหม ่ตามแนวทางโครงการบ ้านมั่นคง ๒ แห ่ง 

ได้แก่ ๑) สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงมิตตคามร่วมใจ จ�ากัด มีสมาชิก ๖๓ ครัวเรือน โดยได้ท�าการซื้อที่ดินบริเวณ 

เทศบาลต�าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ ๙๐ และ  

๒) กลุ่มย้ายไปซื้อที่ดินใหม่บริเวณ ต�าบลบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิก ๕๓ ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนด�าเนินการซื้อที่ดิน

แล้วและอยู่ระหว่างการออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านมั่นคง

   (๓) กลุ่มที่เลือกย้ายออกจากพื้นที่ และกลับภูมิล�าเนา จ�านวน ๗๕ ครัวเรือน

   (๔) กลุ่มที่แจ้งความประสงค์จะอยู่ในที่ดินเดิม จ�านวน ๓๑ ครัวเรือน

  ๖.๒.๒	 แก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ได้ชี้แจงท�าความเข้าใจกับแกนน�าต่อต้านและประชาชน 

อย่างทั่วถึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านก�าลังคนขนย้าย และรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังสถานที่ที่ชุมชนต้องการ โดยเม่ือ 

เดอืนเมษายน ๒๕๖๑ ชมุชนทัง้หมดยนิยอมรือ้ถอนขนย้ายสิง่ปลกูสร้างออกจากพืน้ทีแ่ล้ว ปัจจบุนัได้จดัท�าเป็นสวนสาธารณะ

ชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมท้ังดูแลรักษาความปลอดภัยส�าหรับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ และเปิดให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
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๗.	 การแก้ปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร 

 ๗.๑	 การควบคุมค่าเช่าที่นา ได้มีการส�ารวจข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับที่ดินท�ากิน โดยข้อมูล 

ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้เช่าได้รับความเดือดร้อน ๔๑๓,๑๑๗ ราย ผู้ให้เช่า ๓๙๘,๔๑๖ ราย พื้นที่ 

การควบคุม ๗,๑๙๐,๗๔๗ ไร่ ท้ังน้ี ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ๒ มาตรการ ได้แก่  

๑) มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และ ๒) มาตรการช่วยเหลือ 

เกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติ โดยมีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) 

จ�านวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ตาก ราชบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก และมุกดาหาร โดยม ี

ผลการด�าเนินงาน ดังนี้

มาตรการ

ผลการดำาเนินงาน

จำานวนผู้เช่า 
(ราย)

จำานวนผู้ให้เช่า
(ราย)

พื้นที่การควบคุม
(ไร่)

จำานวนเงิน
ที่ลดลง (บาท)

๑) มาตรการควบคุมค่าเช่านาและเจรจา

ขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่น้อยกว่า 

๒๐๐ บาท

๓๖,๐๕๒ ๓๔,๗๓๑	 ๓๖๑,๔๒๘ ๒๓,๕๓๖,๒๔๕

๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ประสบภัยธรรมชาติ

 การลดค่าเช่านา

 การงดเก็บค่าเช่านา

๘,๖๖๒

-

-

๘๖

๑๑๒,๖๗๔

๗๖๑

๑๓,๘๓๐,๔๔๖

๗๐๓,๗๘๒

รวมจำานวนเงินที่ลดลงทั้งสิ้น ๓๘,๐๗๐,๔๗๓

 ๗.๒	 การจัดตั้งธนาคารท่ีดิน จากปัญหาการถือครองที่ดินของไทยที่มีความเหลื่อมล�้าเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงม ี

นโยบายท่ีจะกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมด้วยการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน โดยมีสถาบันบริหารจัดการ 

ธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) รบัผดิชอบด�าเนนิการ และได้จดัท�าร่างพระราชบญัญตัธินาคารทีด่นิ พ.ศ. .... เข้าสูก่ระบวนการ 

เพือ่จดัตัง้ธนาคารท่ีดนิ โดยตัง้แต่ปลายปี ๒๕๕๙ จนถงึปัจจบุนั สามารถช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่า ๓๐๒ ราย และได้ด�าเนนิ

โครงการน�าร่องธนาคารที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่และล�าพูน และก�าลังด�าเนินการต่อในจังหวัดนครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี 

รวมทั้งเร่งผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้ประสบผลส�าเร็จต่อไป

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