๑. สถานการณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
การบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงปีที่หนึ่ง แม้วา่ การพัฒนาประเทศในขณะนัน้ จะต้องประสบกับ
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะวิกฤตอุทกภัย
ในปลายปี ๒๕๕๔ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยุโรปในช่วงกลางปี ๒๕๕๕ แต่จาก
การทีร่ ฐั บาลได้ดำ� เนินนโยบายในการกระตุน้ เศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการฟืน้ ฟูและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์ในประเทศและสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมด้วย โดยจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ จากการหดตัว
ร้อยละ ๘.๙ ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๔ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๔.๔ ในไตรมาสแรก
และไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๕
ในช่วงของการบริหารประเทศของรัฐบาลในปีที่สอง การท�ำงานของรัฐบาลยังคงต้องเผชิญกับ
ข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสีย่ งทีม่ มี ากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากปีทหี่ นึง่ โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทัง้ จากสหรัฐอเมริกา
ที่ยังมีปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดการณ์ เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนแม้จะปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงหดตัว
และประเทศจีนที่ยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ ประกอบกับมีการด�ำเนินมาตรการผ่อนคลาย
ในเชิงปริมาณทางการเงินหรือ Quantitative Easing (QE) ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังประสบกับข้อจ�ำกัด
ภายในประเทศ อาทิ ข้อจ�ำกัดจากฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว และการด�ำเนินงานตามแผน
การลงทุนของภาครัฐทีล่ า่ ช้ากว่าการคาดการณ์ ทัง้ การลงทุนภายใต้แผนแม่บทส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
อย่างยัง่ ยืน วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ
วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศดังกล่าวมานีล้ ว้ นแล้วแต่มผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้โดยเฉพาะเรือ่ งของการส่งออก
อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายของรัฐบาลที่ด�ำเนินการในปีที่สอง รัฐบาลยังคงเร่งรัดการด�ำเนินการ
ตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และกระตุ้นการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเร่งสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการเตรียมการเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ โดยได้ผลักดันการด�ำเนินนโยบายและมาตรการเพิ่มเติมในปีที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ประเทศที่ครอบคลุมและรองรับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความส�ำคัญใน ๔ มิติ ได้แก่
(๑) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การวางแผนการใช้ดินเพื่อการเกษตร (Zoning)
การพัฒนาศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
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(๒) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เช่น การพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
การปฏิรูปการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม
(๓) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)
(๔) การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เช่ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ
การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ
นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๐) ที่มีเป้าหมายเชิงบูรณาการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
พัฒนาในเชิงพื้นที่ในระยะ ๔ ปีต่อไป เพื่อให้ส่วนราชการส่วนกลางมีจุดเน้นในการพัฒนาและการประเมินผล
ในระดับพื้นที่ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการท�ำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้
กลไกการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค) ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการร่วมพิจารณาหารือในเรื่องของการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้
การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในภาพรวมปีทสี่ อง พบว่าเป็นผลดีตอ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยในภาพรวม ซึง่ ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในปีทสี่ องปรับตัวดีขนึ้ กว่าปีทหี่ นึง่ แม้วา่ รัฐบาลต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งและข้อจ�ำกัดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจพบว่า มีการฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง
สะท้อนจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓.๑ และ ๑๙.๑ ในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสสุดท้าย
ของปี ๒๕๕๕ ตามล�ำดับ (รวมทั้งปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจไทยขยายตัวถึงร้อยละ ๖.๕) อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๖
เศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีอัตราการขยายตัวเป็นร้อยละ ๕.๓ และร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสแรก
และไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท
และความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ ๑.๖ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และอัตราการว่างงานที่มีจ�ำนวนผู้ว่างงาน
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๗๓ ลดลงจากร้อยละ ๐.๗๙ ในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ นอกจากนั้น ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันในปี ๒๕๕๖ ของสถาบัน International for Management Development (IMD)
ชีใ้ ห้เห็นว่าขีดความสามารถในภาพรวมของไทยสูงขึน้ จากอันดับที่ ๓๐ ในปี ๒๕๕๕ เป็นอันดับที่ ๒๗ ในปี ๒๕๕๖
โดยเฉพาะความสามารถด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นจากอันดับที่ ๑๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นอันดับที่ ๙ ในปี ๒๕๕๖
ส่วนในด้านสังคมพบว่า ได้มีการพัฒนาในหลายด้านที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการมีงานท�ำของประชากร โดยในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๖ มีผู้มีงานท�ำ ๓๘.๙ ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ แม้ว่าจะชะลอตัวจากร้อยละ ๑.๕ จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามภาวะเศรษฐกิจโลก
แต่อัตราการว่างงานยังถือว่าอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ จากการมีโอกาสมากขึน้ ในการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา
การบริการด้านสาธารณสุข และการได้รับความคุ้มครองทางสังคม
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ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อครั้งที่เริ่มเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในปีที่หนึ่ง
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารประเทศไว้ ๒ ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด�ำเนินการในปีแรกและนโยบายทัว่ ไปอืน่ ๆ ทีเ่ หลือทีจ่ ะด�ำเนินการในช่วงระยะ ๔ ปีของรัฐบาลชุดนีน้ นั้ ในส่วนของ
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก รัฐบาลได้เริ่มด�ำเนินการไปแล้วทุกประเด็นนโยบาย ในบางเรื่อง
ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาในปีที่สองด้วย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านที่ส�ำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย จากการที่
รัฐบาลได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) มาตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ คอป. ได้แถลงผลงานไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานฉบับสมบูรณ์ (กรกฎาคม ๒๕๕๓กรกฎาคม ๒๕๕๕) ของ คอป. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูบุคคล
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางการเมือง ในปีทสี่ องรัฐบาลได้ให้การเยียวยา จ�ำนวน ๑,๑๕๑ ราย เป็นเงิน ๗๒๒ ล้านบาท
ทั้งนี้ ยอดรวมผู้ได้รับการเยียวยาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีจำ� นวน ๒,๔๕๑ ราย เป็นเงิน
๑,๙๒๑ ล้านบาท พร้อมกับการเร่งสืบหาความจริงและน�ำผู้กระท�ำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินการในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสาร
หลั ก ฐานเพื่ อ พิ สู จ น์ สิ ท ธิ ที่ ผู ้ ล งทะเบี ย นขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาด้ า นการเงิ น ตามหลักมนุษยธรรม
ไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิ จึงไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เท่าทีค่ วร
		
นอกจากการด�ำเนินการข้างต้นแล้วรัฐบาลยังได้จัดให้มีเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย
๑๐๘ เวที” เพื่อสร้างเวทีเสวนาที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็ น การสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของสั ง คมและหาข้ อ เสนอที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ นการยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง
และการหาทางออกให้แก่ประเทศไทย โดยด�ำเนินการครบแล้ว จ�ำนวน ๑๐๘ เวที ในทุกจังหวัดในช่วงระหว่าง
วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประชาชนเข้าร่วมเวที ๑๐๑,๖๘๓ คน มีผนู้ ำ� เสนอปัญหาและทางออก
โดยผ่านที่ประชุม จ�ำนวน ๒๘,๘๙๖ คน เสนอปัญหาและทางออกผ่านแบบสอบถาม ๕๘,๑๘๓ คน สรุปประเด็น
น�ำเสนอทั้งหมด ๑๐ ประเด็นหลัก
		
นอกจากการจัดเวทีในลักษณะดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์
ด้านต่าง ๆ ผู้แทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักวิชาการภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน ร่วมหารือ
เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางออกประเทศไทยและกลไกที่จะท� ำหน้าที่ในการปฏิรูป
การเมืองด้วย โดยการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ฑ

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๒. สรุปผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วน

๒.๒ ด้านการบริหารเศรษฐกิจ
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๒.๒.๑ การเพิ่มรายได้
			
๒.๒.๑.๑ รับจ�ำน�ำสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยการด�ำเนิน
โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ มีเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า ๑ ล้านราย จ�ำนวนเงินที่จ่าย
ให้เกษตรกร ๒๑๘,๑๙๖ ล้านบาท และโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีเกษตรกรได้ประโยชน์
กว่า ๓ ล้านราย จ�ำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรประมาณ ๓๒๗,๖๗๓ ล้านบาท ท�ำให้ราคาข้าวเฉลี่ยสูงขึ้น
๔,๐๐๐ บาทต่อตัน ขณะที่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับราคาสูงขึ้นเฉลี่ย ๒,๕๐๐ บาทต่อตัน คิดเป็น
มูลค่ารวม ๒๐๔,๐๑๘ ล้านบาท โครงการแทรกแซงตลาดมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ มีเกษตรกรได้ประโยชน์
๐.๓๗ ล้านราย จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยให้เกษตรกร ๒๖,๘๗๗ ล้านบาท ท�ำให้ราคามันส�ำปะหลังเฉลีย่ สูงขึน้ ๐.๔๘ บาท
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๔,๗๙๕.๒ ล้านบาท และช่วยตรึงราคาไม่ให้ลดต�่ำลง
			
๒.๒.๑.๒ รับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร เพือ่ ดูแลราคาสินค้าทีต่ กต�ำ่ ได้แก่ การรักษา
เสถียรภาพราคายางพารา โดยสนับสนุนเงินกู้ จ�ำนวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๐ ให้สถาบัน
เกษตรกรและองค์การสวนยาง ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท และ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท
ตามล�ำดับ รวมทั้งอนุมัติงบกลางปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑,๐๔๐ ล้านบาท เป็นค่าบริหารโครงการโดยรับซื้อยางพารา
จากสถาบันเกษตรกร จ�ำนวน ๒.๑ แสนตัน มูลค่า ๒๑,๐๘๙ ล้านบาท ซึ่งยางที่รับซื้อดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตและจัดเก็บเข้าโกดังแล้ว ๑.๙ แสนตัน ยางที่แปรรูปเสร็จเก็บสต็อก ณ โรงงาน จ�ำนวน ๒,๙๒๗ ตัน
ยางทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูป จ�ำนวน ๑๑,๕๖๗ ตัน การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�ำ้ มันตกต�ำ่
โดยรับซื้อผลปาล์ม ๒๗๒,๑๗๘ ตัน ยกระดับราคาให้สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ ๓.๐๐-๓.๓๐ บาท เป็นกิโลกรัมละ
๓.๙๐-๔.๔๐ บาท และการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว โดยรับซื้อเนื้อมะพร้าว จ�ำนวน ๘,๖๐๕.๓๘ ตัน
วงเงิน ๖๒.๑๒ ล้านบาท
			
๒.๒.๑.๓ ด�ำเนินมาตรการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่ประสบปัญหา
ด้านราคาที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ผลไม้ภาคตะวันออก ได้ด�ำเนินการใน ๓ มาตรการ คือ มาตรการบริหารจัดการ
คุณภาพผลผลิต สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ มาตรการกระจายผลผลิตออกนอก
แหล่งผลิต และมาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ (๒) ผักและผลไม้ ได้ร่วมกับห้างค้าปลีก
ค้าส่งสมัยใหม่ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๔๕ หรือ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน
พร้อมทั้งผลักดันให้มีการส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๑๕ คิดเป็นมูลค่ารวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
(๓) สุกร ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายให้เกษตรกรจ�ำหน่ายเนื้อสุกรได้เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยตรง
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค และ (๔) ไข่ไก่ ได้เชื่อมโยงการจ�ำหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่และช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค
		
๒.๒.๑.๔ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
๔๖,๗๐๐ ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๗๒,๔๔๐ ไร่ คิดเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น ๑๑๓ ล้านบาท
และได้ด�ำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและคืนค่าเบี้ยประกันภัย (กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ไปแล้ว

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ฒ

			
๒.๒.๑.๕ ช่วยเหลือผูส้ งู อายุตอ่ เนือ่ งโดยเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ มีผสู้ งู อายุได้ประโยชน์
ทัง้ สิน้ ๗,๓๐๙,๕๒๕ คน ใช้งบประมาณ ๕๘,๑๑๔.๓๓ ล้านบาท โดยมีผสู้ งู อายุในปีทสี่ องทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพมากกว่า
ในปีที่หนึ่งเป็นจ�ำนวนกว่า ๑ ล้านคน
			
๒.๒.๑.๖ ปรับค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เป็น ๓๐๐ บาทต่อวัน ใน ๗๐ จังหวัดทีเ่ หลือ ซึง่ เพิม่ จาก
๗ จังหวัดน�ำร่อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ การปรับค่าตอบแทนผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็น ๑๕,๐๐๐ บาทตามแผน โดยในการปรับปรุงค่าตอบแทน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐได้แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะท�ำให้มีการปรับฐานเงินเดือนจากเดิม ๙,๑๔๐ บาท เป็น ๑๑,๖๘๐ บาท ในปี ๒๕๕๕
เป็น ๑๓,๓๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๖ และเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๗ ตามแผนการปรับปรุงที่ก�ำหนดไว้
๒.๒.๒ การลดรายจ่าย
		
๒.๒.๒.๑ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในปีที่สองจะจัดเก็บร้อยละ ๒๐ ในรอบ
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขณะที่การลดภาระการลงทุน
ในบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการ
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผู้ขอใช้สิทธิคืนภาษีบ้านหลังแรก ๑๕,๘๔๕ ราย เป็นจ�ำนวนภาษีที่ขอยกเว้น
๕๕๖ ล้านบาท และรถยนต์คันแรกมีผู้ได้รับอนุมัติแล้ว ๔๖๗,๐๖๔ ราย เป็นเงิน ๓๒,๖๓๓.๒๙ ล้านบาท
			
๒.๒.๒.๒ บัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้ด�ำเนินการแจกบัตรสินเชื่อเกษตรกร
สะสมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔,๑๔๐,๐๘๙ ราย เปิดใช้งานแล้ว ๔,๐๔๖,๑๗๕ ราย และใช้บัตรซื้อ
ปัจจัยการผลิตเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๐๘๔.๖๖ ล้านบาท
			
๒.๒.๒.๓ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย และให้
การฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้ มีลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์รวม ๒,๒๕๖,๒๒๐ ราย มูลหนีก้ ว่า
๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ เข้าร่วมโครงการ ๓๗๗,๗๔๐ ราย มูลหนี้ ๔๓,๖๖๗.๘๘ ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้เข้ารับการอบรมแล้ว ๓๔๐,๓๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๑ ของจ�ำนวนลูกหนี้ที่ยังคงอยู่ในโครงการ
ทั้งหมด และลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ เข้าร่วมโครงการ ๑,๘๒๘,๘๐๙ ราย มูลหนี้ ๒๐๑,๘๔๐.๑๑ ล้านบาท
			

๒.๒.๒.๔ ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนจากเงินเฟ้อและราคาพลังงาน

(๑) ดูแลราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ยังคงมีการก�ำหนดสินค้าและบริการควบคุม จ�ำนวน ๔๓ รายการ และเฝ้าติดตาม ๒๒๕ รายการ เพื่อไม่ให้มี
การเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้า ๗ หมวด ในการตรึงราคาสินค้า และการก�ำหนดราคาอาหารปรุงส�ำเร็จแนะน�ำ ๑๐ รายการ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ณ
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ดังนี้ (๑) จ่ายค่าสินไหมทดแทน จ�ำนวน ๙,๐๘๔ ราย คิดเป็นพื้นที่จ�ำนวน ๑๓๑,๖๗๕ ไร่ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
๑๕๕ ล้านบาท (๒) จ่ายคืนค่าเบี้ยประกันภัย จ�ำนวน ๙,๐๓๓ ราย คิดเป็นพื้นที่จ�ำนวน ๑๒๓,๗๘๕ ไร่ จ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖ ล้านบาท

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

					 (๒) ดูแลค่าครองชีพ โดยยังคงจัดให้มีบริการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรี
ต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟรี รวม ๓๑.๐๒ ล้านคน เฉลี่ยวันละ ๘๖,๙๒๐ คน มีผู้โดยสารใช้บริการ
รถประจ�ำทางฟรีได้รับประโยชน์รวม ๑๒๖.๑๗ ล้านคน เฉลี่ยวันละ ๓๑๘,๖๐๕ คน ในส่วนของการบรรเทา
ภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนั้น ได้จัดงานธงฟ้า ๒,๐๙๗ ครั้ง มีประชาชนได้รับประโยชน์ ๖.๑๔ ล้านคน
คิดเป็นมูลค่า ๖๑๖ ล้านบาท และการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านถูกใจ ๕,๐๐๙ ร้าน มีมูลค่าการซื้อสินค้ารวม
๑,๖๕๓.๑๒ ล้านบาท และสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้
รณรงค์ให้ร้านอาหารจ�ำนวน ๕,๙๕๔ ร้าน เข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้า เพื่อจ�ำหน่ายอาหารปรุงส�ำเร็จในราคา
จาน/ชามละ ๒๕-๓๐ บาท และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคด้วย
					 (๓) ด้านพลังงาน ยังคงให้บริการบัตรเครดิตพลังงานก๊าซเอ็นจีวี
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถยนต์สาธารณะ มีผู้ได้รับประโยชน์จ�ำนวน ๗๓,๘๔๕ ราย แบ่งเป็น รถยนต์
สาธารณะ ๗๐,๘๗๑ ราย และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ๒,๙๗๔ ราย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ส่งเสริม
การใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วย
๒.๒.๓ การขยายโอกาส
๒.๒.๓.๑ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยรัฐบาลยังคง
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�ำเนินนโยบายในเรื่องนี้ผ่านกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิก จ�ำนวน ๙,๓๖๓,๘๘๙ ราย (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖) และโอนเงินให้กองทุนฯ จังหวัดแล้ว รวม ๕,๗๑๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ�ำเป็นอยู่
อย่างมากที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงาน
จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และระเบียบกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของกองทุนในอนาคต
การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ ๑ ล้านบาท รวม ๔๔,๗๓๐ กองทุน จาก ๗๙,๒๕๕
กองทุน ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกองทุนฯ กว่า ๔ ล้านครัวเรือนที่จะได้รับประโยชน์ การจัดสรรเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดยปีที่สองได้จัดสรรเงินให้ ๗๙,๐๖๗ หมู่บ้าน/ชุมชน วงเงินรวม
๒๙,๘๗๐.๓๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดสรรอีก จ�ำนวน ๒,๘๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๒.๓.๒ สนับสนุนโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ โดยผ่านการด�ำเนินงานของกองทุน
ตั้งตัวได้ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาขอรับเงินสนับสนุน
การประกอบธุรกิจได้ผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทั้ง ๕๖ แห่ง
			
๒.๒.๓.๓ ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและการปรับค่าแรงขัน้ ต�่ำ ซึง่ นอกจากจะเป็นการด�ำเนินงานทีส่ นับสนุน
ด้านการขยายโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นการลดรายจ่ายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
โดยมีการด�ำเนินโครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะแบบกลุ่ม (Portfolio Guarantee Scheme: PGS)
ระยะที่ ๕ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตรา
ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติ ปี ๒๕๕๔ โดยธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ด

๒.๓.๑ สร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศ
๒.๓.๑.๑ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ จ าก
การท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ ซึง่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ประเทศในสายตา
ของประชาคมโลกแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศอีกด้วย โดยใน
ระหว่างเดือนมกราคม–สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๑๗,๔๓๗,๒๑๙ คน ขยายตัวร้อยละ ๒๑.๔๑
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในเอเชียตะวันออก ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน ๗๕๔,๕๘๔.๕๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๓๔
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริม “ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์”
กระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม
ความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (Safety Zone) และพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และบริหารจัดการพื้นที่ทหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
			
๒.๓.๑.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้า
และการลงทุน โดยมีการวางแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนส�ำคัญ ได้แก่ ด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรหนองคาย
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากรสะเดา
และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด่านศุลกากรตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพของด่านศุลกากรในการรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๓.๑.๓ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยเร่งด�ำเนิน
โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยั่งยืนตามแผนแม่บทส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างยั่งยืน วงเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดท�ำร่างขอบเขตงาน (TOR) และเลือกกระบวนการ
ก่อสร้างในลักษณะออกแบบก่อสร้าง (Design and Build) รวมทั้งเชิญชวนบริษัทเพื่อยื่นข้อเสนอดังกล่าว
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทย และอยูร่ ะหว่างจัดให้มกี ารรับฟังความเห็นจากประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการฯ ในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ส่วนการด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่มีค�ำสั่งศาลปกครองให้ชะลอโครงการฯ นั้น ขณะนี้รัฐบาล
อยู่ระหว่างด�ำเนินการอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าว

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๒.๓ ด้านการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

		

๒.๓.๒ สร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๒.๓.๒.๑ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นโดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
กับต่างประเทศ จากการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ไปเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๑ ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก
ปีทแี่ ล้วทีไ่ ปเยือนรวม ๑๘ ประเทศ และได้น�ำนักลงทุนไทยไปร่วมเจรจาด้านการค้าและการลงทุนกว่า ๑๗ ประเทศ
รวมทั้งการให้การต้อนรับการมาเยือนของผู้นำ� และบุคคลส�ำคัญจากต่างประเทศรวม ๒๑ ประเทศ ถือได้ว่าเป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุน รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ด้วย
๒.๓.๒.๒ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ โดยการรื้อฟื้นและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การผลักดัน
ให้เปิดและยกระดับจุดผ่านแดนทีม่ ศี กั ยภาพทางการค้าและคมนาคมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย การมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในกรอบอาเซียน
และกรอบอนุภูมิภาคอื่น ๆ เช่น แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่นำ�้ โขง (ACMECS) รวมถึงการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การป้องกันอุทกภัย การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
		
อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินการในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
พบว่ า มี ป ั ญหาและอุป สรรคอยู่พอสมควรจากการที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาค่ า เงิ น บาท ประกอบกั บ
แต่ละประเทศมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ท�ำให้คนไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น
๒.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
		
๒.๔.๑ ปฏิรูประบบประกันสุขภาพ โดยบูรณาการสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ๒๕,๑๐๘ ครั้ง และจ่ายค่าชดเชยให้แก่
สถานพยาบาล ๓๔๑.๖ ล้านบาท
		
๒.๔.๒ สนับสนุนโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถสร้างงานสร้างรายได้จากการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น/ชุมชน และพึ่งตนเองได้ อันเป็นการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การจัดงานแสดงสินค้าและงานจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสินค้าถึง ๒,๑๑๐.๔
ล้านบาท และการพัฒนาสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก (๗๗ สินค้าจากรากหญ้าสู่สากล)
โดยการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ถ

๒.๔.๔ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหายาเสพติด ซึง่ ได้กำ� หนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และเป็นการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งจากปีแรก
ที่ผ่านมา มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๔.๔.๑ ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย มีการจับกุมผูก้ ระท�ำความผิด
ในคดียาเสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๔๑๓,๔๙๗ คดี และยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน
๔,๐๗๔ คดี รวมทั้งมีจ�ำนวนยาบ้าที่จับได้ทั้งสิ้น ๑๒๐.๘๓ ล้านเม็ด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕–
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
๒.๔.๔.๒ เฝ้าระวัง แก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จ�ำนวน ๗๖,๕๔๗ หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมาย ๘๔,๓๒๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑,๔๒๐,๓๖๔ คน
ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา ๓๘,๕๐๓ แห่ง ๗๗ จังหวัด และส่งเสริมการจัดท�ำมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน ๒๑,๐๑๙ แห่ง มีนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๙,๙๙๑ คน
๒.๔.๔.๓ บ�ำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด มีการน�ำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าอยู่
ในกระบวนการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู จ�ำนวน ๕๐๓,๗๘๓ ราย จากเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๖๗.๙๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
			
๒.๔.๔.๔ สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน มีการลาดตระเวน ๕๙,๗๐๘ ครั้ง
ตั้งด่านจุดตรวจและด่านตรวจในพื้นที่แนวชายแดน ๔๖,๑๔๖ ครั้ง รวมทั้งการปิดล้อมและตรวจค้น ๑,๕๔๘ ครั้ง
		
๒.๔.๕ เร่งน�ำสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชายแดนใต้ โดยสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น กลไก
ในการพัฒนา มีการใช้กระบวนการโดยสันติวธิ ี การจัดการแบบมีสว่ นร่วม และน�ำนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุน
ในพืน้ ที่ นอกจากนี้ ได้มกี ารดูแลคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่ โดยเยีย่ มเยียนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ๓,๙๓๕ ราย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยตั้งเป็นเครือข่าย ๑๕ เครือข่าย สนับสนุนงบประมาณจัดจ้าง
ยามท้องถิ่นรวม ๔๒๐ คน สานพลังผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ๑๐,๐๐๐ คน และพัฒนา
คุณภาพชีวติ โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผนู้ ำ� ท้องถิน่ ๑,๙๗๐ หมูบ่ า้ น รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ไปแล้ว ๑,๒๖๕ ราย

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ท

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๒.๔.๓ ขยายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่ครูและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้จัดซื้อให้ จ�ำนวน ๘๕๘,๘๙๖ เครื่อง อยู่ระหว่างจัดซื้อ
ในปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑,๘๐๓,๓๓๗ เครื่อง นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network)
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด้วยในปี ๒๕๕๖ โดยเป็น
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๒๗,๒๓๑ โรงเรียน ปัจจุบนั ได้ตดิ ตัง้ วงจรโครงข่ายไร้สาย
ไปแล้วประมาณ ๕,๐๐๐ วงจร และคาดว่าจะติดตั้งวงจรแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๒.๕ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลซึ่งได้ก�ำหนดไว้ ๖ แนวทางหลัก ได้แก่ การปลูกจิตส�ำนึก
และสร้างความตระหนักรู้ การพัฒนาองค์กร การเปิดให้ประชาชนมีสว่ นร่วม การปรับปรุงกฎหมาย การตรวจสอบ
เฝ้าระวังเชิงรุก และการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด ทั้งนี้ ได้มีการ (๑) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนงาน
เชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับการต่อต้านการทุจริตให้อยู่ในระดับสากล (๒) ตั้งศูนย์ประสานงานร่วม
การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นผูร้ วบรวมข้อมูล จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นประจ�ำทุกเดือน และ (๓) ปราบปรามการทุจริต ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ จ�ำนวน
๑,๗๒๙ เรื่อง และพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๖๖๑ เรื่อง

๓. สรุปผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาลได้ด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง โดยมี
ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๓.๑ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๗๗) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๓.๑.๑ เทิดทูนและพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสต่าง ๆ การด�ำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ด�ำเนินโครงการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ทั้งด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนา
แหล่งน�้ำ การคมนาคม/สื่อสาร และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๑๔ โครงการ วงเงิน ๒,๓๖๙.๙๖ ล้านบาท ตลอดจน
เผยแพร่และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้แก่เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจไปแล้วประมาณ
๑,๑๖๕,๖๒๗ ราย
		
๓.๑.๒ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช
อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดน ได้มีการทบทวนและจัดท�ำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวง
กลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ความส�ำคัญในการเผชิญภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งได้มีการพัฒนา
ก�ำลังกองทัพ พัฒนาระบบเตือนภัย และพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ทั้งแผนการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และการเตรียมพร้อมด้านการป้องกันประเทศ ได้แก่ แผนเตรียมพร้อมด้านก�ำลังคน ด้านสาธารณภัย
ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านข้อมูล ด้านข่าวกรอง ด้านพลังงาน
ด้านอุตสาหกรรม และด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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ปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องการเร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นปัญหาในปีแรกแล้ว โดยให้มีศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเป็นกลไกในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการกระท�ำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลายกลุ่มที่มุ่งสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มตนและเพื่อให้เป็นที่สนใจในเวทีโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาในพื้นที่ และในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแม้ว่ารัฐบาลจะด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี ๒๕๕๕ แต่ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชากรแฝงในพื้นที่ การเสพยาและค้ายาในหอพักและบ้านพัก การปรับเปลี่ยนวิธี
และกระบวนการค้ายาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะด�ำเนินการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วในระยะต่อไป
๓.๒ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๗๘) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๓.๒.๑ พั ฒ นาระบบราชการและเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการบริ ห ารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ผลักดันให้สว่ นราชการปรับปรุงบริการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการด�ำเนินการ
จนได้รบั การจัดอันดับในการรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ปี ๒๕๕๖
(Doing Business 2013) ให้อยู่ในอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๕ ประเทศ โดยสามารถรักษาอันดับในกลุ่ม ๒๐ ประเทศ
แรกของโลกที่น่าลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการร่วมในส่วนราชการ
และศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ
		
๓.๒.๒ จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ได้มีการทบทวนและจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) และก�ำหนดแนวทาง
การพิจารณาทบทวนภารกิจและการจัดโครงสร้างส่วนราชการ รวม ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหาต่าง ๆ อันจะน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ�ำนวน ๕ ครั้ง
ซึ่งได้มีการอนุมัติโครงการ จ�ำนวน ๑๑๕ โครงการ วงเงิน ๒,๗๗๙.๙๙ ล้านบาท
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

			
นอกจากนั้น ยังได้ด�ำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยได้เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความเห็นแตกต่าง แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดตามทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้เป็น “วาระแห่งชาติ” อย่างต่อเนือ่ ง
และเร่งน�ำสันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งปรากฏผลอยู่ในผลการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายเร่งด่วนในข้อ ๒.๑ ๒.๔.๔ และ ๒.๔.๕
ตามล�ำดับ

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

		
๓.๒.๓ สนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มรี ะบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการส่วนกลางหรือ
ส่วนภูมิภาคและจัดสรรงบประมาณไปสู่การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การถ่ายโอนบุคลากร สถานีสูบน�้ำ
ไฟฟ้า สถานสงเคราะห์คนชรา และโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
๓.๒.๔ พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ และเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ราชการ ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ ส่งเสริม
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เตรียมก�ำลังคนคุณภาพ
เข้าสู่ระบบราชการ โดยเฉพาะก�ำลังคนเพื่อปฏิบัติภารกิจในโครงการส�ำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country
Strategy) รวมทั้งป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
		
๓.๒.๕ พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบทีโ่ ปร่งใส โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�ำเนินการ
ด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ พัฒนาองค์กรในการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ โดยการจัดท�ำเกณฑ์และการเปิดเผยราคากลาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
		
๓.๒.๖ ใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมในกระบวนการยุ ติ ธ รรมผ่ า นกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนแม่ บ ทการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ พั ฒ นา
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม มีสมาชิก ๑๘ หน่วยงาน พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม และพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
		
๓.๒.๗ จัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองและจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ
เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนา
การเมือง ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำ ปรับปรุง และน�ำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดท�ำ
หลักสูตรการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีสมัชชาประชาธิปไตยเพื่อสร้างความตื่นตัวทางการเมือง และการส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมืองสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
๓.๒.๘ ดูแลรายได้และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในการด�ำรงชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท
และจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การได้รับเงินเดือนประจ�ำต�ำแหน่ง และเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และการก�ำหนด/ปรับอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
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๓.๓ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา ๗๙
และ ๘๐) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๓.๓.๑ ด้านศาสนา ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านศาสนา เช่น การเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดท�ำโครงการสอบธรรมศึกษาปีพุทธชยันตีสร้างความดี
ถวายพ่อหลวง โครงการสวดมนต์ข้ามปี ท�ำความดีถวายในหลวง จัดประชุมผู้น�ำพุทธศาสนาโลกเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและกระบวนการส่งเสริมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และเร่งด�ำเนินการให้ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมมีบทบาทในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
		
๓.๓.๒ ด้านสังคม ได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ได้แก่ OSCC ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาให้ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และความปลอดภัย ด้วยความรวดเร็ว การคุ้มครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ดำ� เนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นจาก ๑๖,๓๓๐ คนในปีที่หนึ่ง เป็น ๔๗,๑๔๘ คน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริม
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจน
สนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด และจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคน ๓ วัย
ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๑๒๐,๑๙๒ คน จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ�ำนวน ๖,๗๙๕ ศูนย์/ต�ำบลทั่วประเทศ ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีเด็กและสตรีที่ได้รับความช่วยเหลือรวม ๑,๓๗๗ คน ใน ๗๗ จังหวัด
รวมทั้งมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่
นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๑๕๐,๐๕๔ คน และให้ความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จ�ำนวน
๗๓๕ ราย ดูแลและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส�ำหรับผู้สูงอายุ จัดให้มี
การขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การดูแลผู้สูงอายุ
จ�ำนวน ๗๘๗,๐๗๙ คน และจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน จ�ำนวน ๙๙ แห่ง
ในปี ๒๕๕๖ ส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคให้แก่คนพิการ โดยการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ของคนพิการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนการจัด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ส่งเสริม

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

ปัญหาและอุปสรรค รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปีแรกให้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดท� ำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในหน่วยงานนั้น
พบว่ า มี อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากข้ อ จ� ำ กั ด เรื่ อ งอั ต ราก� ำ ลั ง ที่ ด� ำ เนิ น การล่ า ช้ า เพราะไม่ ส ามารถจั ด สรรบุ ค ลากร
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ส่วนในเรื่องการผลั ก ดั น การบริ ห ารราชการแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม มีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ของการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ตระหนักถึงความส� ำคัญ
และความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง รวมทั้ ง ความสามารถในการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในภารกิจที่รับผิดชอบด้วย

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

การมีงานท�ำของคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ สนับสนุนเงินกู้ยืมให้แก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ และสนับสนุนแผนงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมความเสมอภาคชายและหญิง โดยสนับสนุนบทบาทสตรีไทย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค รวมทั้งขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อเนื่อง
จากปีที่หนึ่ง โดยอนุมัติโครงการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
		
๓.๓.๓ ด้านสาธารณสุข ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การจัดระบบ
บริการสุขภาพในรูปแบบเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการทุกระดับ ซึ่งได้มีการจัดตั้งเครือข่ายบริการสุขภาพแล้ว
๑๒ เครือข่าย และขยายการบริการปฐมภูมิเขตเมืองในโครงการ ๑ หมอที่ปรึกษา ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน ๑,๒๒๘ แห่ง นอกจากนี้ ได้มกี ารสร้างมาตรฐานการด�ำรงชีวติ ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
อย่างเท่าเทียม ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราการป่วย
ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครทุกคนให้เป็นนักจัดการ
สุขภาพชุมชนและขยายความครอบคลุมไปถึงผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก�ำลังกาย และขับเคลือ่ นให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์
และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยการพัฒนามาตรฐานสถานบริการ
สุขภาพ รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร และด้านวิชาการทางการแพทย์
๓.๓.๔ ด้านการศึกษา ได้ความส�ำคัญในเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา โดยการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง การปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
ซึ่งเพิ่มเติมจากปีที่หนึ่ง ได้แก่ จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท�ำโครงการ “ร่างยุทธศาสตร์
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘” และการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแห่งชาติ สร้างโอกาสทางการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยจัดให้มโี ครงการเงินกูเ้ พือ่ การศึกษาทีผ่ กู พันกับรายได้ในอนาคต
โครงการ ๑ อ�ำเภอ ๑ ทุน และโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่าง
แท้จริง โดยการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง การเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้ถงึ ระดับปริญญาตรี ความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการผลิตก�ำลังคนอาชีวศึกษา การจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
ทุนปัญญาของชาติ โดยพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการส่งเสริมและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพเยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุน
การกระจายอ�ำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชนจัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ เช่น พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาทางเลือก
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ปัญหาและอุปสรรค ด้านศาสนา รัฐบาลได้รณรงค์และจัดกิจกรรมด้านศาสนา เพือ่ แก้ไขปัญหา
ให้พทุ ธศาสนิกชนน�ำหลักธรรมมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ แต่ปญ
ั หาสังคมทีป่ รากฏขึน้ ในทุกวันนีย้ งั คงสะท้อนให้เห็นถึง
การขาดการน�ำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งรัฐบาลจะต้องด�ำเนินการผลักดันให้ประชาชน
ทุกศาสนาได้มีโอกาสศึกษาและท�ำความเข้าใจในหลักธรรมให้มากขึ้นจึงจะสามารถน�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน รัฐบาลได้เร่งสร้างความเป็นปึกแผ่น
ในครอบครัว และส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปีแรก แต่ยังพบว่า
อัตราส่วนระหว่างจ�ำนวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กกับผูด้ แู ลเด็กไม่เหมาะสมท�ำให้การดูแลเด็กปฐมวัยไม่มปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ ส่งผลต่อการเลีย้ งดูทไี่ ม่เหมาะสมและเด็กไม่ได้รบั การฝึกทักษะทีส่ �ำคัญต่อการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสาธารณสุขทั้งระบบ รัฐบาลจะเร่งเตรียมการรองรับในอนาคตที่ประชากรจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
และสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการผลิต
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีต่ า่ งกันถึง ๖.๒ เท่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน มีหลายโครงการยังคงด�ำเนินการแบบแยกส่วน
และขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปได้ช้า ด้านการศึกษา รัฐบาลได้ปฏิรูประบบ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นปัญหาในปีแรก
ที่ได้มีการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ต้องเร่งด�ำเนินการ
แก้ไขในปีที่สอง คือ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศที่มีปัญหาทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ และปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขอตรวจ
ลงตรา (VISA) และการขอใบอนุญาตท�ำงานในบางประเทศ
๓.๔ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา ๘๑) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๓.๔.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม และทั่วถึง ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ รวมทั้งพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center:
DXC) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชน และการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกของส�ำนักงาน
ยุตธิ รรมจังหวัดน�ำร่อง แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน ช่วยเหลือลูกหนีแ้ ละประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมโครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๓.๓.๕ ด้านวัฒนธรรม ได้ให้ความส�ำคัญในการเรียนรู้ ปลูกจิตส�ำนึกและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ
การแสดง สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมสุขภาพ น�ำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้าง
คุณค่าทางสังคม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อปลูกจิตส� ำนึกให้แก่เยาวชน
และขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๓.๔.๒ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให้ พ ้ น จากการล่ ว งละเมิ ด และอ� ำ นวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดสรรค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองความปลอดภัยพยาน
		
๓.๔.๓ จัดให้มกี ฎหมายเพือ่ จัดตัง้ องค์กรเพือ่ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทีด่ ำ� เนินการ
เป็นอิสระ และปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน
การท�ำงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุง
และพั ฒ นากฎหมายให้ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ประชาชน ตลอดจนสนั บ สนุ น การท�ำ งาน
ของกลไกในการปฏิรูปกฎหมาย โดยการเร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
๓.๔.๔ สนับสนุนการด�ำเนินการองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว พิจารณาใช้แนวทางระงับข้อพิพาท
โดยทางอื่นนอกจากการฟ้องคดีมาเป็นมาตรการทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง เช่น ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
ปัญหาและอุปสรรค รัฐบาลได้ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขความขัดแย้งทางสังคม อย่างไรก็ตาม ในปีทสี่ องยังมีปญ
ั หาทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการแก้ไข
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของชุมชน ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากเป็นการสร้าง
เครือข่ายในระดับพืน้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นต้องได้รบั การสนับสนุนทรัพยากรและการผลักดันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของประชาชน ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักมากกว่า
ประกอบกับผู้ท�ำหน้าในการไกล่เกลี่ยยังมีไม่เพียงพอจึงท�ำให้หลายกรณีมุ่งไปสู่การด�ำเนินคดีแทนการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาท
๓.๕ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (มาตรา ๘๒) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๕.๑ เร่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง พั ฒ นา
ความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและนานาประเทศ โดยได้มีการแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และได้ผลักดันการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพทางการค้าและ
การคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย เพื่อขยายปริมาณการค้าผ่านแดนและเพิ่มช่องทางการเดินทาง
สัญจรระหว่างประชาชน ตลอดจนได้ผลักดันโครงการพัฒนาร่วมและการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความคืบหน้า

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๓.๕.๓ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน โดยด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยในช่วงปีที่สอง
ของรัฐบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการอาเซียน จ�ำนวน ๓ ครั้ง ขับเคลื่อนความสัมพันธ์อาเซียน-จีน โดยเฉพาะ
การแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ และได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้แก่ภาคเกษตรไทย
ด้านการเงินการคลัง และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศและในกรอบ
อาเซียน
		
๓.๕.๔ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ ซึ่งในรอบปีที่สองรัฐบาลได้ประสบความส�ำเร็จในการมีบทบาทส�ำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Right
Council: HRC) วาระปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยสามารถผลักดันการด�ำเนินงานด้านมนุษยชนในประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การส่งเสริมสิทธิคนพิการ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัด
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะชาวโรฮิงญา
การจัดท�ำข้อเสนอที่จะน�ำไปสู่การระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การด�ำเนินงานเชิงรุกด้านการทูตเพื่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเผยแพร่แนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ช้าง
		
๓.๕.๕ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั ประเทศ กลุม่ ประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญของโลก รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
ทีส่ ำ� คัญ เช่น จัดประชุมระดับผูน้ ำ� ด้านน�ำ้ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๒ เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ด้านโทรคมนาคมร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
ให้กบั ภาคเอกชนไทย โดยการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย เสริมสร้างนโยบายครัวไทยสูค่ รัวโลก
และการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลของไทยในต่างประเทศ
๓.๕.๖ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
พระพุทธศาสนากับต่างประเทศ การน�ำคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในจังหวัดต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและ
ความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่ต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ
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๓.๕.๒ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบภูมิภาคให้มีความคืบหน้า ทั้งใน
ส่วนของความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) ความร่วมมือประเทศลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความร่วมมือเอเชีย (ACD) กรอบอาเซียน (ASEAN)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมทั้งบูรณาการและจัดท�ำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศและ
แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ให้ชัดเจน เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๓.๕.๗ สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลีย่ นแปลงในโลกทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศไทย โดยการสร้างองค์ความรู้ เพิม่ พูนความเข้าใจและทักษะ
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้านเขตแดน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายทะเล ซึ่งได้มี
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารเพื่อให้
สาธารณชนในประเทศและต่ า งประเทศได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ได้ ส นั บ สนุ น การทู ต
เพื่อประชาชน ให้ความรู้และเพิ่มทักษะคนไทยก่อนไปท�ำงานในต่างประเทศ ให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยในรอบปีที่สองมีแรงงานไทยได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จ� ำนวน
๔๔๑,๖๓๐ คน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๓๙ น�ำคณะทูตประเทศ
สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๕.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมภิ าคอาเซียนและอนุภมู ภิ าค จัดตัง้
การให้บริการระบบ National Single Window (NSW) อย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
และการคมนาคม โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW
อย่างเป็นทางการแล้วรวม ๑๔ หน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรค รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าประสบความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ในปีที่สองมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดการบูรณาการในการด�ำเนินงานและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนกฎหมาย
และกฎระเบียบเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ยังมีความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกในเรื่อง
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
๓.๖ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (มาตรา ๘๓ และ ๘๔) รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		
๓.๖.๑ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการด�ำเนินชีวติ ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยตามกรอบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนหลายด้าน เช่น ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการก� ำหนด
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่พอเพียง ตั้งแต่การใช้
ทรัพยากร วัตถุดิบ และพลังงาน รวมทั้งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ
ร่วมกับหน่วยงานภาคี นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๗ องค์กร ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมเป็น
ผู้น�ำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร และธุรกิจเครือข่ายในห่วงโซ่การผลิต
โดยมีเป้าหมายขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เครือข่ายปีละ ๓๕ องค์กร ร่วมกับ
เครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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๓.๖.๓ สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับ
การประกอบกิจการ โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมอย่างมีส่วนร่วม ผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส
๓.๖.๔ รักษาวินัยการเงินการคลัง สนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยด�ำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มคี วามเป็นธรรม สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีการด�ำเนินงานสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
โดยการออกมาตรการที่จำ� เป็นและปรับปรุงกฎหมาย การส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง การขยายเวลาการลด
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ ๑๐ (รวมภาษีท้องถิ่น) ให้คงเหลือในอัตราร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น)
ซึ่งสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี
ส่งเสริมมาตรการพิเศษด้านพิธีการศุลกากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากวิกฤตอุทกภัย ส่งเสริมมาตรการ
การคลังและการเงินเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ และเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การส่งเสริมมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟู
อุตสาหกรรม และแผนการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
		
๓.๖.๕ ส่งเสริมการออมเพื่อการด�ำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อาทิ โครงการจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล และโครงการบูรณาการระบบสวัสดิการสังคมระหว่างกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคม เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการจัดสวัสดิการด้านการชราภาพ
ส�ำหรับแรงงานนอกระบบในภาพรวม ซึ่งผู้ประกันตนมีสิทธิรับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญ โดยรัฐให้เงินสมทบแก่
ผู้ประกันตนทุกคนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุน คือ ผู้ประกันตนส่ง ๑๐๐ บาท
และรัฐสมทบให้ ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกินปีละ ๑,๒๐๐ บาท
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๓.๖.๒ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุน
ให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนปฏิรปู ระบบรัฐวิสาหกิจ การจัดท�ำแผนฟืน้ ฟูกจิ การ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ จ�ำนวน ๓,๑๘๓ คัน การเพิ่มทุนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน เร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(แม่สอด จังหวัดตาก) รวมทั้งเร่งรัดการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน ๕ ปี เพื่อเพิ่มบทบาทในการส่งเสริม
การลงทุนไทยในต่างประเทศ การสนับสนุนโครงการจัดตั้งระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการส่งเสริม
การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนผ่านการออกพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

		
๓.๖.๖ สนับสนุนการประกอบกิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมป้องกัน
การผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค มีการด�ำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหาร
การค้ารองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า การใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี (FTA) สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)
และเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การก�ำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และการเสริมสร้างความรูด้ า้ นการแข่งขัน
ทางการค้าให้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนมีการดูแลราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค ก�ำกับดูแลความเป็นธรรมด้านราคากับทุกฝ่าย การติดตามตรวจสอบมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค
สร้างการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนโดยจัดตัง้ สมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟ้า ๑๕๖๙” เพือ่ เป็นเครือข่ายภาคประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น
๕,๕๐๐ คน และการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน อาทิ จัดงานธงฟ้า โครงการโชห่วยช่วยชาติ
“ร้านถูกใจ” ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก การส่งเสริมการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
		
๓.๖.๗ ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของประชาชนเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย เพือ่ ใช้ใน
การผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เช่น การพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ค่าจ้างแรงงานขั้นต�ำ่ และการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การปรับ
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง การจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ และการสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น (OTOP และ SMEs) ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมและสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
พัฒนาสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ การส่งออก ตลอดจนด�ำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบผูป้ ระกอบการ
SMEs จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ยังด�ำเนินโครงการ
เพิ่มรายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการ
และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การกระตุ้น
ตลาดท่องเที่ยว และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
		
๓.๖.๘ ส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีงานท�ำ  คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ท�ำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
คุม้ ครองให้ผทู้ ำ� งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างเดียวกันได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรม
โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการยกระดั บ รายได้ ที่ เ พี ย งพอและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงาน
โดยด�ำเนินการภายใต้โครงการที่ส�ำคัญ เช่น การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็น ๓๐๐ บาททั่วประเทศ ควบคู่กับ
การส่งเสริมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริม

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๓.๖.๙ ส่งเสริมการคุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร โดยมีการด�ำเนินงาน
โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๕/๕๖ และโครงการ
แทรกแซงตลาดมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ สุกร ไข่ไก่
ปาล์มน�้ำมัน มะพร้าว ยางพารา และผลไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนด�ำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
ทัง้ ตลาดกลาง ตลาดข้อตกลง และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า การส่งเสริมการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร และการจัดระบบการค้าสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับการผลิตและเป็นธรรม นอกจากนี้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช การพัฒนาการประมงและปศุสัตว์
รวมทั้งการวางแผนการใช้ดินเพื่อการเกษตร (Zoning) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับ
ผลผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับ ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบและรับรองสินค้า/ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการวิจยั พัฒนาในด้านต่าง ๆ เพือ่ การแก้ไขปัญหาการส่งออก
รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ศัตรูพืชระบาด
ตลอดจนส่งเสริมโครงการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดกับผลผลิต
		
๓.๖.๑๐ สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการรวมกลุ่มการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ รวมทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด�ำเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ โดยผลักดันให้เกิด
การรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกส� ำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการด�ำเนินงานขององค์กรทางการเงิน ชุมชน
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ร
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การจ้างงาน การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การน�ำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า การให้กู้ยืมเงิน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑ และโครงการค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะแบบกลุ่ม
(Portfolio Guarantee Scheme: PGS) การเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ และมีการจัดท�ำ “ศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ” และ “ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน การลด
ค่าบริการการไปท�ำงานต่างประเทศ (ค่าหัวคิว) ตลอดจนการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย การให้แรงงาน
ได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี การส่งเสริมกลไก
แรงงานสัมพันธ์ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้ความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ และการพัฒนาฝีมือแรงงานในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน การวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความต้องการการน�ำเข้าแรงงาน
ต่างด้าวและออกใบอนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน ๘๖ ศูนย์
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๓.๖.๑๑ สนับสนุนให้มสี าธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ
โดยด�ำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเชื่อมต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขยายระบบการให้บริการ
น�้ำสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้ำประปา โดยการเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำประปาและขยายเขต
การให้บริการกระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ลดความเหลื่อมล�้ ำในการเข้ารับบริการขั้นพื้นฐาน
จากรัฐและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
น�้ำประปาดื่มได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งการขยายขีดความสามารถการให้บริการด้านน�้ำประปาจะช่วยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดเป้าหมายให้ประชาชนในเขตนครหลวง
ได้รับบริการน�้ำประปาทุกคนภายในปี ๒๕๖๐ ส�ำหรับในเขตภูมิภาคก�ำหนดให้มีประชาชนได้รับบริการน�้ำประปา
เพิ่มขึ้น ๑๓ ล้านคน ภายในปี ๒๕๕๘
๓.๖.๑๒ สนับสนุนและป้องกันการด�ำเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่าย
พื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน หรือ
เพือ่ ความมัน่ คงของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิข์ องเอกชน หรือท�ำให้รฐั เป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
โดยให้ความส� ำคัญล� ำดับสูงต่อการพัฒนาและลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ โครงการ
การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณถนนนนทบุรี ๑ และโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออกตะวันตก) รวมทั้งด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาโครงข่าย
ความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โครงการน�ำร่องตามนโยบาย
รัฐบาล Smart Thailand การส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ICT free Wi-Fi) การจัดท�ำ
ร่างแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และโครงการโครงข่าย
เคเบิลใต้น�้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway: APG) นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากร
ของชาติให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และการส่งเสริมการใช้สอื่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทงั้ ภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งก�ำหนดปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเป็นวาระส�ำคัญของชาติ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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๓.๖.๑๔ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยด�ำเนินการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด
ของธุรกิจอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาที่ส� ำคัญ อาทิ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการยกระดับ
ความสามารถระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานของภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ลดต้นทุนธุรกิจและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology: CT) ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ผักและผลไม้บรรจุกระป๋องและบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพืน้ ที่ (Eco Industrial
Complex) ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมอาหารไทยและครัวไทยสู่ครัวโลก
		
๓.๖.๑๕ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ โดยด�ำเนินการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัย เช่น ให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลทราย สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ยังจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาก่อสร้าง จัดตั้งกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National
Agro Processing Industry Alliance: NAPIA) จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One
Agro-Industrial Product: OPOAI)

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๓.๖.๑๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทัง้ การด�ำเนินการ
ตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด�ำเนินการเร่งรัดการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งทางราง อาทิ การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลัก การพัฒนารถไฟความเร็วสูง
มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน อาทิ โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย และมีการพัฒนาระบบการขนส่งทางน�ำ้ และ
กิจการพาณิชยนาวี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน�้ ำและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบความปลอดภัยการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น การควบคุมความเร็ว
รถตู้โดยสารสาธารณะด้วยระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification:
RFID) การติดตัง้ เครือ่ งตรวจสอบความเร็วทัง้ หมด ๑๑ เส้นทาง และการก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ติดตั้งระบบ SMART PASS จ�ำนวน ๑๙,๙๓๐ คัน
การน�ำเทคโนโลยีระบบระบุต�ำแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้ในการก�ำกับดูแล
รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย
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ปัญหาและอุปสรรค ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลได้ผลักดัน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการพัฒนาชุมชนต้นแบบ แต่พบว่าการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ� ำวันหรือการน� ำไปใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กรท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ในส่วนของปัญหาด้านเศรษฐกิจในภาพรวม แม้ว่ารัฐบาลจะด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การดูแลราคาสินค้า และการกระจายรายได้
ขยายโอกาส แต่เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องจาก
ปีที่หนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของรัฐบาลด้วย จึงยังมีปัญหาที่ส�ำคัญ ได้แก่ ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า ประสบปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมาก
เท่าทีค่ วร รวมทัง้ ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ
และต้นทุนการผลิต รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศคู่แข่ง ด้านแรงงาน พบว่า ผลิตภาพ
แรงงานและศักยภาพของแรงงานยังไม่สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของ
การจ้ า งงานที่ ถู ก กฎหมาย ระบบการคุ ้ ม ครองแรงงานตามกฎหมาย และการพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน และด้านการเกษตร พบว่า การด�ำเนินงาน
ในการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายังไม่ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ ตามทีค่ าดหวัง
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาการผลิตเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน
๓.๗ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๘๕) รัฐบาลได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๗.๑ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และก�ำหนดมาตรฐาน
การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน มีการส�ำรวจปักหลักเขตพื้นที่จัดรูปที่ดิน จ�ำนวน ๑๕,๑๐๐ ไร่ ออกแบบจัดรูปที่ดิน
จ�ำนวน ๑๓,๑๒๖ ไร่ และงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ๒๑,๕๓๓ ไร่ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าประเภทต่าง ๆ จ�ำนวน
๖๔๖,๑๔๐ ไร่ ป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน ๖๗.๗ ล้านไร่ คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๗๓ ล้านไร่ และจัดท�ำเขตการใช้ที่ดินระดับต�ำบล ๕๐๐ ต�ำบล
		
๓.๗.๒ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
ในที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบเกษตรกรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ดิ น
ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยได้ออก
โฉนดที่ ดิ น ทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน ๑,๒๕๐,๕๘๑ แปลง จั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ย ากจน
อนุรักษ์ฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดิน และอนุรักษ์ดินและน�้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม
และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน จ�ำนวน ๘๙๕,๕๔๘ ไร่
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๓.๗.๔ จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็น
ระบบ เร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ด�ำเนินโครงการตามแผนแม่บทส�ำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน จัดตัง้ คลังข้อมูลน�ำ้ และภูมอิ ากาศแห่งชาติ ป้องกันและบรรเทาภัยในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๐.๐๖ ล้านไร่ บริหารจัดการพื้นที่ในเขตชลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้รับน�ำ้
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม จ�ำนวน ๓๔.๓๘ ล้านไร่ และประชุมระดับผูน้ ำ� ด้านน�ำ้ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๒
		
๓.๗.๕ ส่งเสริม บ�ำรุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ แก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง พัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเตรียมความพร้อม
เกษตรกรสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการ
กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด ซึง่ ได้ดำ� เนินการแล้ว จ�ำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีส่ ามารถลดได้
๘๒๓,๗๓๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
		
ปัญหาและอุปสรรค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีเอกภาพและทิศทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน การส่งเสริมการปลูกป่า
การป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดวางผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการดูแล และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขต่อเนื่อง ได้แก่ การบุกรุก
เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีหลายประเภท และแต่ละประเภทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยบังคับใช้
กฎหมายที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบบางฉบับที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การป้องปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและการลักลอบตัดไม้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งยังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง และมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานปราบปรามกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และที่ดินรัฐที่น�ำมาจัดสรรให้เกษตรกรมีจ�ำนวนลดลง ในส่วนของปัญหา
ด้านทรัพยากรน�้ำ พบว่า การบริหารจัดการน�้ำของประเทศจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริมผลักดันให้มีการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัยในฐานะ
Single Command มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลั ง ข้ อ มู ล น�้ ำ แห่ ง ชาติ
ระดั บ ภู มิ ภ าคและส่วนท้องถิ่นยังมีน้อยมาก และยังมีปัญหามาตรฐานและคุณภาพข้อมูลที่แตกต่างกัน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วย
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

		
๓.๗.๓ จัดให้มกี ารวางผังเมือง พัฒนา และด�ำเนินการตามผังเมืองเพือ่ ประโยชน์ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม/ชุมชน จ�ำนวน ๓๖๖ ผัง ก่อสร้าง
คันป้องกันน�้ำท่วมริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ ซ่อมแซม ฟื้นฟู และปรับปรุงระบบป้องกันน�้ำท่วม

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๓.๘ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน (มาตรา ๘๖) รัฐบาล
ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีแรก ดังนี้
		
๓.๘.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ
โดยการเสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ผ่านการบริการความรูจ้ ากพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ซึ่งมีผู้ใช้บริการต่อปีประมาณกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน จัดตั้งศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชั้นสูงเพื่อการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชน ผ่านกิจกรรม กศน. สัญจร ปี ๒๕๕๖ ผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาส
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อการวางแผนการผลิตด้านการเกษตร
		
๓.๘.๒ ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่และให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และผลักดัน
สหรัฐอเมริกาให้ปลดไทยออกจากบัญชีประเทศทีถ่ กู จับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL) โดยการแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		
๓.๘.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ด�ำเนินโครงการต่อขยายระบบท่อขนส่งน�้ำมันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขนส่งน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของประเทศ จัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ ๓,๘๒๘ ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว
๑๐๓,๓๓๑ บาร์เรลต่อวัน และน�้ำมันดิบ ๑๕๑,๘๔๙ บาร์เรลต่อวัน เพิ่มหน่วยตรวจสอบคุณภาพน�้ำมันเชื้อเพลิง
เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการน�ำก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้ง ยกเลิกน�้ำมันเบนซิน ๙๑ และปรับลด
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ สนับสนุนโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียว
จากพืชพลังงาน รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี
		
ปัญหาและอุปสรรค ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุน
การให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ และจัดท�ำคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
แต่ยังพบว่านักเรียนและนักศึกษามีความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อย และการน� ำ
ความรู้ด้านนี้ไปประยุกต์ใช้ยังน้อยอยู่ ประกอบกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านนี้ไม่ชัดเจนเหมือน
สาขาวิชาอื่น ในด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญาค่อนข้างน้อย ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ให้ความส�ำคัญเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องจากบทลงโทษต่อผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่รุนแรง
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๓.๙.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ร่วมสร้างชุมชนยั่งยืนตามแนวพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงาน ส่งเสริม
การจัดท�ำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
		
๓.๙.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนที่มีความรู้ความช�ำนาญใน ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจราชการในระดับพื้นที่
โดยใช้ชื่อว่า “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” และได้จัดการประชุมสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน รวมทัง้ จัดท�ำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ นอกจากนัน้ ยังได้ดำ� เนินการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกีย่ วกับโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน และระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
		
๓.๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจ
ในการจัดบริการสาธารณะให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน
		
๓.๙.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง โดยได้จดั สรรเงินเพือ่ ให้เครือข่ายภาคประชาชนไปด�ำเนินโครงการประเภทเชิงพืน้ ที่ ส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้เข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้กับ
ชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติตามหลักการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ภายใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
๓.๙.๕ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกีย่ วกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของสตรี ที่ ส มั ค รเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนผ่านโครงการพัฒนาเมือง
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในการคิด ท�ำ แก้ไขปัญหาของชุมชนเมือง
และอบรมแกนน�ำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
		
ปัญหาและอุปสรรค รัฐบาลได้สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นทั้งด้าน
การก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ� ำนาจ
ของรัฐ แต่ยงั คงมีประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข ได้แก่ การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ จะต้องมีการบูรณาการการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมูบ่ า้ นแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้คณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็นองค์กรขับเคลือ่ น
ด�ำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ห

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

๓.๙ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา ๘๗) รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่อเนื่อง
จากปีแรก ดังนี้

