
 
 

ชุดความรูเพื่อสรางการรับรูในสัญญาประชาคม 
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ลําดับ ผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

๑. สรุปภาพรวมผลการดําเนินการของรฐับาล 
- ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณะรัฐบาล ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงม่ัน ทุมเท   ท้ังการซอม เพ่ือเปล่ียนแปลงส่ิงไมดีงามและความขัดแยงท้ังหลายใหกลายเปนดี การเสริม เพ่ือ
ปรับปรุงส่ิงตาง  ๆท่ีดีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึน การสราง เพ่ือกอใหเกิดส่ิงใหม  ๆดวยความปรองดองสามัคคีของคนในชาติและการสง เพ่ือสงตออนาคตประเทศไทยสูคนรุนใหม 

- รัฐบาลสรางรากฐานเพ่ืออนาคตของประเทศ  ความม่ันคงของประเทศ คือ รากฐานความสุขของประชาชน และเปนรากแกวของการพัฒนาเติบโตท่ีม่ันคงของบานเมืองคน

ไทยคือผูกําหนดอนาคตของประเทศไทยเราจะตองไมยอมใหบานเมืองกลับไปติดหลมความขัดแยง  แตเราจะเปนพลังขับเคล่ือนประเทศไปสูอนาคตท่ีดีกวาของลูกหลาน 
และเพ่ือการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง ใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปน“ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

- รัฐบาลสะสางปญหาอยางมีระบบ ท้ังในระดับปากทองของชาวบาน จนถึงปญหาระดับประเทศ  หยุดผูมีอิทธิพล แกไขหน้ีไมเปนธรรม ปราบปรามการคายา คามนุษย ตานทุจริต 
ปราบคอรรัปช่ัน  

- รัฐบาลมุงมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดวยการสรางเศรษฐกิจ 4.0 สนับสนุนท้ังการเกษตร SMEs Startupพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ความม่ันคงดานพลังงาน เสริมสราง

อุตสาหกรรมเปาหมาย และการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ EEC 
- รัฐบาลพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ ปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ มุงเนนความรักชาติ ศาสน กษัตริย คุณธรรมจริยธรรม พรอมพัฒนายกระดับ

ภาษาอังกฤษ มุงสูความรูอันเปนสากลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหประเทศไทยกาวสูประเทศท่ีมีการศึกษาระดับหัวแถวของอาเซียน 

- รัฐบาลสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางความเทาเทียมในสังคม ท้ังมาตรฐานการศึกษา ท่ีอยูอาศัย การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
ท้ังผูมีรายไดนอย คนดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ  

- รัฐบาลมุงเนนการเติบโตอยางสมดุลพัฒนาท้ังในเมืองและชนบทใหมีความเจริญอยางท่ัวถึง สงเสริมใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางรายไดอันม่ันคง 

คํานึงถึงวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอม สรางการเติบโตรวมกันอยางย่ังยืนของทุกสวนในสังคม 
- รัฐบาลผสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศ  ทําจากเล็กไปใหญดวยโครงการประชารัฐ ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรวมมือของชาวบานในชุมชน กอเกิดความเขมแข็ง

สงเสริมกลไกขับเคล่ือนระดับประเทศ 

- รัฐบาลชี้แจงและทําความเขาใจกับตางประเทศอยางตอเนื่องและในทุกระดับเกี่ยวกับสถานการณและพัฒนาการดานการเมืองไทย โดยตางชาติมีความเขาใจ 
ตอความมุงม่ันของรัฐบาลในการดําเนินการตาม Roadmap 
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๒. การพัฒนาประเทศโดยใชแนวทางประชารัฐ 
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัดจัดต้ัง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (บริษัท SE) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ ใน ๓ ดาน คือ ๑) สงเสริมเกษตรกร ๒) สงเสริมการแปรรูป 

(OTOP/SME) และ ๓) สงเสริมการทองเท่ียว ซ่ึงในระยะท่ี ๑ ไดดําเนินการในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม บุรีรัมย อุดรธานี และเพชรบุรี 
- กองทุนประชารัฐจัดต้ังกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซ่ึงเปนกองทุนหมุนเวียนและใชจายเก่ียวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการ ชวยเหลือ

ประชาชนท่ีมีรายไดนอยและเกษตรกรท่ีลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแหงรัฐ 
- โครงการประชารัฐสวัสดิการ โดยผูมีสิทธิจะไดรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือสนันสนุนคาใชจายในการซ้ือสินคาและบริการผานเคร่ืองรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงานหรือรานคาท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายในครัวเรือน อาทิ ผูท่ีมีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาทตอป จะไดรับ 300 บาทตอเดือน สวนผูท่ีมีรายไดสูงกวา 30,000 บาท 
จะไดรับ 200 บาทตอเดือนท้ังน้ี ในปจจุบันกระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดมีการบูรณาการดําเนินงานรวมกันในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ซ่ึงเปนโครงการใหความชวยเหลือระยะท่ี 2 แกผูท่ีผานการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐป 2560 
- โครงการบานเคหะประชารัฐ ดําเนินโครงการบานเคหะประชารัฐ เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอย ท่ียังไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยไดรับสินเช่ือ โดยมีเง่ือนไขพิเศษ 

ฟรีคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ และมีสถาบันการเงินหลัก เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รองรับในการย่ืนขอสินเช่ือ  

- โครงการตลาดประชารัฐ ดําเนินการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน   ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใชแนวทางประชารัฐเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ โดยจัดทําในรูปแบบโครงการตลาดประชารัฐท้ัง ๗๖ จังหวัด ซ่ึงขยายผลมาจากตลาดนัด

คลองผดุงกรุงเกษม ในลักษณะความรวมมือรวมกันทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริมการคาในระดับชุมชน และกระตุนการใชจายในภาคครัวเรือน 

- โครงการอินเตอรเน็ตประชารัฐดําเนินโครงการอินเตอรเน็ตประชารัฐ โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใชอยางท่ัวถึงท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญใน
การลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเทาเทียมกันของคนไทยรวมท้ังสามารถใชประโยชนเพ่ือการศึกษา การเขาถึงองคความรูตางๆ  เรียนรูไดตลอดชีวิต ไมวาจะอยูท่ีไหน ก็

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพได การเช่ือมโยงขอมูลในระบบทําใหประชาชนเขาถึงบริการของภาครัฐไดสะดวกข้ึน  

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความเหลื่อมล้าํดานเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนรัฐบาลมุงเนนการลดความเหล่ือมลํ้า และสรางความเทาเทียมท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสรางมาตรฐานในดานตางๆ เชน 

การศึกษา ท่ีอยูอาศัย การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ท้ังผูมีรายไดนอย คนดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ โดยมุงเนนการเติมโตอยางสมดุลดวยการพัฒนาท้ังในเมือง

และชนบท ใหมีความเจริญอยางท่ัวถึง สงเสริมใหเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางรายไดอันม่ันคง คํานึงถึงวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอม สรางการเจริญเติบโต
รวมกันอยางย่ังยืนของทุกสวนในสังคมนอกจากน้ี ไดมีแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564  

- ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานราก และการชวยเหลือคนจน รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากในโครงการสวัสดิการแหงรัฐ โดยเนนการพัฒนาการฝกอาชีพและ

สรางรายไดเพ่ือใหหลุดพนจากความยากจนอยางย่ังยืน มีการหางานหาอาชีพให โดยรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก งบฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหม เพ่ือเพ่ิมการจางงาน งบ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนาเทคนิคการผลิต และการตลาดแนวใหม  
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-แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรและผูมีรายไดนอยโดยดําเนินโครงการแกปญหาหน้ีสินของเกษตรกรรายยอยผานทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ไดแก โครงการปลดเปล้ืองหน้ีสิน โครงการปรับโครงสรางหน้ี โครงการขยายเวลาชําระหน้ี  รวมท้ัง ดําเนินการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและย่ังยืน 

- สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดอยางยั่งยืนสนับสนุนใหเกษตรกร นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการทําการเกษตรเพ่ือกาวสูเกษตรสมัยใหม เปน Smart Agriculture   
โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือยกระดับเกษตรกรใหมีรายได และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตอันใกล เกษตรกรไทยจะกาวสูการเปน Smart Farmer ดวย

การสงเสริมมุงเนนปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหเหมาะสม อาทิการทําเกษตรแปลงใหญ สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยไดรวมตัวกัน ผลิตสินคารวมกัน มีการบริหารจัดการ

รวมกัน เปาหมาย คือ ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และยกมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของผูบริโภครวมท้ังจัดต้ังศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ัวประเทศ และจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 แหงท่ัวประเทศ และศูนยเครือขาย อีกกวา 

8,000 ศูนยยอย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งแกเกษตรกรอยางย่ังยืน  

- สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมสนับสนุนใหเกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหมมาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเองตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเสริม  

- สนับสนุนใหชาวบานผลิตสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นและชุมชน  ผลักดันตลาดสินคา การทองเท่ียววิถีชีวิตชุมชน รวมถึงสงเสริมการรวมกลุมภาคีธุรกิจ พัฒนาสินคา

ทองถ่ิน ใหเติบโตไปไดถึงระดับโลกรวมท้ังดําเนินโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) โดยพัฒนาชองทางการตลาดเชิงรุก และเช่ือมโยงสินคาของชุมชนสูตลาดท้ังใน
และตางประเทศ 

- สงเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน  รัฐบาลไดดูแลภาระคาครองชีพใหเหมาะสม จัดหาสินคาใหเพียงพอ มีราคาท่ีเปนธรรมและท่ัวถึง ดวยโครงการตางๆ เชน ธงฟาประชารัฐ 

รานอาหารราคาประหยัด “หนูณิชย” และยกระดับเปน ราน “หนูณิชยติดดาว” เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคสินคาคุณภาพดีในราคาประหยัด  รวมท้ังเรงสรางคานิยม 
"ฉลาดซ้ือประหยัดใช" เพ่ือใหใชจายไดอยางพอเพียง และสรางความเปนธรรมในการซ้ือขาย ดวยโครงการสถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตรและหน่ึงอําเภอหน่ึงเคร่ืองช่ังกลางทําให

ประชาชนม่ันใจไดวาการซ้ือขายเปนไปอยางเท่ียงตรง 

-พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทองถิ่นและชุมชนโดยใชกลไกตลาดชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน เพ่ือสรางงาน สรางรายได เชน พัฒนาตลาดชุมชนสู “ตลาดตองชม” ท่ีคงอัตลักษณ
ของทองถ่ินเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว กอใหเกิดกิจกรรมซ้ือขายรวมถึงเปนแหลงระบายสินคาเกษตรและสินคาชุมชนในพ้ืนท่ีและทองถ่ินใกลเคียง    

- สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)โดยการกําหนดมาตรการการเงินเพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SMEs ไดแก โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า

เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs มาตรการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย โครงการคํ้าประกันสินเช่ือผูประกอบการใหม
และนวัตกรรม (Startup & Innovation)และมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

- สรางงานและพัฒนาฝมือแรงงานไทยรัฐบาลดูแลการมีงานทําโดยจัดต้ังศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center)ตูงาน (Job Box)/Smart Job Center 

Application บริการหางานผาน Smart Phoneเพ่ือสรางงานสรางรายได ใหทุกคนมีงานทํา ซ่ึงรวมการใหบริการจัดหางานตางประเทศ คนพิการและผูสูงอายุดวยฝกยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงานใหทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ดูแลคุมครองแรงงานท้ังในและนอกระบบตามกฏหมายแรงงาน และสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 



 

 
- ๔ - 

 

สรางหลักประกันความม่ันคงในการทํางานดวยระบบประกันสังคม รวมท้ังมีอาสาสมัครแรงงานท่ัวประเทศ บัณฑิตแรงงานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ

ของจังหวัดสงขลา ใหบริการดานแรงงานในพ้ืนท่ีชุมชน สามารถสอบถามบริการตาง  ๆไดท่ีสายดวนกระทรวงแรงงาน “๑๕๐๖” 

- ดูแลเสถียรภาพราคาและตลาดสินคาเกษตร  ดําเนินการในสินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพดเล้ียงสัตว ปาลมนํ้ามัน และผลไมฯลฯ เพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยอยางมีระบบดวยวิธีท่ีเหมาะสม ต้ังแตการชวยลดตนทุนการผลิต เชน คาปุย คาเชาเก่ียวขาว สินเช่ือชะลอการขายฯลฯ  จนถึงการใชกลไก

ตลาดดูแลระดับราคาใหเหมาะสมมีเสถียรภาพ ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ท่ีสําคัญสรางรายไดเพ่ิมใหแกเกษตรกร    

- ยกระดับการคมนาคมขนสงที่เขาถึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมทุกกลุมท้ังผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก ผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาสทางสังคมใหสามารถเขาถึงบริหารได
อยางสะดวก คาโดยสารท่ีเหมาะสม  

-ผลักดันการออกกฎหมายชวยเหลือเกษตรกรที่ทําสัญญากับนายทุนที่ไมเปนธรรม โดยเฉพาะเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 และออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแจงการประกอบธุรกิจและการเลิกการประกอบธุรกิจ
ในระบบเกษตรพันธสัญญา และเร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสงและเก็บรักษาเอกสารสําหรับการช้ีชวนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา และไดประชาสัมพันธ

ขอมูลท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง 

-ควบคุมราคาเครื่องมือทางการเกษตร ปุย เคมีภัณฑโดยดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปจจัยการผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
และราคาเปนธรรม มีรานคาจําหนายปจจัยการผลิตท่ีเขารวมโครงการรวม 13,958 รานคา และควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตตามกฎหมายท่ี ไดแก พรบ.ปุยฯ พรบ.พันธุ

พืชฯพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ เพ่ือใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีการเลือกซ้ือ การใชท่ีถูกวิธีซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิตอีกทางหน่ึง  

-สงเสริมผูประกอบการรายใหมดําเนินโครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยสงเสริมการเกษตรจังหวัดและอําเภอรวมกัน จัดทําหลักสูตร
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับวิสาหกิจชุมชนรายใหมมีการถายทอดความรูตามผลการวิเคราะหความจําเปนใหกับวิสาหกิจชุมชนรายใหมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการ

เปนวิสาหกิจชุมชนและสามารถประกอบธุรกิจไดในเบ้ืองตนและดําเนินโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตและการ

บริหารจัดการรวมกัน ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เพ่ือการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีท่ีเก่ียวของให
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมท้ังดําเนินโครงการตลาดเกษตรกรสงเสริมใหเกษตรกรแหลงจําหนายสินคาทางการเกษตร โดยผานตลาดเกษตรกร ท้ังน้ี ผูมา

จําหนายรายใหมในตลาดเกษตรกรจะตองเปนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมจากกรมสงเสริมการเกษตรหรือหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และดําเนินการ

แนะนําและสงเสริมการรวมกลุมใหคําแนะนํา เก่ียวกับการจัดต้ังสหกรณแกกลุมบุคคลท่ีประสงคจะจัดต้ังสหกรณ สงเสริม เผยแพร และใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรประชาชนท่ัวไป 

 

- ใหรัฐบาลสงเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูปจัดอบรมใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความตองการ
เพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเร่ืองการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปข้ันตน เชน การพัฒนา



 

 
- ๕ - 

 

กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนตน รวมท้ังดําเนินโครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร(กลุมแมบานเกษตรกร ป 2561)  

-หาวิธีการใหราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นดําเนินโครงการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร (ขาว)ในวิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนครุภัณฑและส่ิงปลูกสราง ไดแก 

ลานตาก ยุงฉาง เครื่องสีขาว เครื่องซีล เครื่องเย็บ กระสอบและเครื่องช่ังดิจิตอลสนับสนุนการอบรมและพาไปทัศนศึกษาดูงานใหแกวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับโครงการ แหง
ละ 10 คน ในเร่ืองการบริหารจัดการโรงสี การแปรรูป การตลาดขาวสาร การขอมาตรฐานตางๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโรงสีเปนตน รวมท้ังดําเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานสงเสริมใหเกษตรกรผลิตผลผลิต ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานสินคาเกษตร 

-ปฏิรูปการเกษตรโดยตอยอดผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดําเนินโครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการใหความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิต
และบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน ใหกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุน เพ่ิมมูลคาใหกับผลิตผลทาง

การเกษตรในพ้ืนท่ี มีการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงตองมีการสงเสริมกิจกรรมดานการตลาด โดยจัดอบรมวิชาการหรือศึกษา

ดูงานใหกับวิสาหกิจชุมชน และดําเนินโครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร(กลุมแมบานเกษตรกร ป 2561 
-สงเสริมใหมีการรวมตัวในรูปแบบของสหกรณดําเนินการแนะนําและสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบของสหกรณ และใหความรูเก่ียวกับหลักการ อุดมการณสหกรณ ใหกับ

เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดท่ีดินรวมท้ังสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร ตามพ้ืนท่ีเปาหมาย 

-รัฐบาลและเอกชนควรรวมมือกัน ในการพัฒนาสินคาและหาตลาดสงออกรวมท้ังการใชตลาดออนไลน สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณภาคการเกษตรไดรับการพัฒนา
ดวยกลไกประชารัฐโดยสรางความรวมมือกับหอการคาจังหวัดท่ัวประเทศดําเนินโครงการ และพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรโดยการสงเสริม สนับสนุนใหสหกรณและ            

กลุมเกษตรกรสามารถจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) 

-เสริมศักยภาพของผูประกอบการปจจุบันพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

-ใหความสําคัญกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเรื่องน้ําเดินหนาแผนแมบทการจัดรูปท่ีดิน 20 ป ต้ังเปาลดตนทุน ลดการใชนํ้า เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายไดภาคเกษตรกรรม

กวา 1.6 แสนลานบาท พรอมทุมงบกวา 1,200 ลานบาท เรง 4 แผนงานหลักในป 2561 
-มีการจัดสรร “น้ํา” อยางเปนธรรมระหวางภาคธุรกิจ ภาคโรงแรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและชุมชน หยุดระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีลุมตํ่าเจาพระยาตอนลาง

ท้ัง 12 ทุง หลังเปนไปตามเปาท่ีวางไว 

- เฝาระวังในพื้นที่น้ําทวมซํ้าซาก และใหมีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่แหงแลงและวิกฤติโดยเร็วแจงเตือนเมืองชุมพรฝนตกหนัก เตรียมพรอมรับมือหากเกิดนํ้าทวมขัง 
 

-ใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรมเกษตรกรทุงบางระกําใหความรวมมือปรับเวลาปลูกขาวกวา 180,000 ไรและบูรณาการสราง

ฝายตนนํ้าฟนฟูปาสานตอพระราชดําริอีก 7 แหงในจังหวัดตาก 
- ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่แหงแลง77 จังหวัด37 เข่ือน25 ลุมนํ้า จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฝนหลวงจํานวน 5 ศูนย ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค
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ตะวันออกภาคใต และภาคกลาง  เพ่ือแกปญหา 

-โครงการเกษตรอินทรียดวยการสรางเครือขายสรางผูนําในพื้นที่และรัฐสนับสนุนการรับซื้อในรูปแบบของการเกษตรแบบพันธสัญญาสรางการรับรูและประชาสัมพันธ

โครงการโดยการจัดทําคูมือการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS สําหรับใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจเร่ืองเกษตรอินทรียมากข้ึน 
-รัฐบาลและเอกชนรวมมือกันในการพัฒนาสินคา และหาตลาดสงออก รวมทั้งใชการตลาดออนไลนจัดทําฐานขอมูลแหลงผลิตและการตลาดผลไมไทยและพัฒนาเพ่ือการ

สงออกประสานกันบริษัทปูนซิเมนตไทย (SCG) ในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลไมสด เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลไมสดใหนานย่ิงข้ึนสงเสริมและพัฒนาตลาดในประเทศ  

เช่ือมโยงแหลงผลิตจากชาวสวนถึงผูบริโภคโดยตรง ประชาสัมพันธ  เผยแพรผลไมไทยและผลิตภัณฑโดยจัดกิจกรรมผลไมในเทศกาลปใหม  จัดแสดง แจกและชิมผลไมไทยใน
ตางประเทศจัดกิจกรรมตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ ณ ตลาด อ.ต.ก.พ้ืนท่ี 350 ตารางเมตร และ  1,000 ตารางเมตรใหเกษตรกรนําสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจาก

ตางจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงและข้ึนทะเบียนไวกับ อ.ต.ก. หมุนเวียนกันมาจําหนายตลอดท้ังเดือน ทุกเดือน  และมีตลาดเกษตรอินทรียถาวร ใหเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนายอีก

ทางหน่ึง 
-มาตรการปองกันไมใหเกษตรกรขายที่ดินใหกลุมนายทุน และแกปญหานายทุนที่มีอิทธิพลกับรัฐบาลใหความชวยเหลือดานเงินกูแกเกษตรกรและผูยากจน ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546  เพ่ือไถถอนหรือซ้ือคืนท่ีดินท่ีไดสูญเสียสิทธิไปเน่ืองจากการจํานอง ขายฝาก 

หรือสัญญากูยืมเงิน จํานวนท้ังส้ิน 394 ราย  จํานวนเงินท่ีอนุมัติ 167,444,684 บาท  จํานวนท่ีดินท่ีไถถอนหรือซ้ือคืน 1,815-0-34.9 ไร 
-นอมนําปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม” ของรัชกาลที่ 9 หรือศาสตรของพระราชามาปรับใช ดวยการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

โดยการถายทอดและฝกอบรมความรู ความเขาใจในการพัฒนาการเกษตรโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกร  

-มีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชน สรางการรับรู และประชาสัมพันธการจัดสรรท่ีดินทํากินในเขตปฏิรูปท่ีดินใหกับเกษตรกร  
-จัดสรรที่ ส.ป.ก.4-01 ใหดําเนินการคลายนิคมอุตสาหกรรม โดยมีการสรางเสนทางและแหลงน้ําอยางทั่วถึง สนับสนุนงบประมาณและเงินกองทุน ส.ป.ก. ในการจัดทํา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน แหลงนํ้าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ียึดคืนมาได 

-มาตรการทวงคืนที่ดิน/การเวนคืนที่ดินจากผูครอบครองรายใหญ และนายทุน แลวนํามาจัดสรรใหแกประชาชน หรือออกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชน แผนปฏิบัติการยึดคืน 
พัฒนา และจัดสรรพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีมีการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

-เพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน และมีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินแกประชาชน สรางการรับรู และประชาสัมพันธใหผูไมมีท่ีดินทํากินสามารถมาขอรับการข้ึนทะเบียนได 

 
-แกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

ปาลมนํ้ามันลดสต็อกนํ้ามันปาลมดิบในเดือน ธ.ค. 60 ผูสงออกสามารถสงออกไดรวมท้ังส้ิน 104,364 ตัน และขอความรวมมือกับผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 เพ่ิมปริมาณการ

จองซ้ือไบโอดีเซลมาเก็บเปนสต็อกเพ่ิมข้ึนอีก 60 ลานลิตร (จากเดิมท่ีเก็บอยูแลว 92 ลานลิตร) ภายใน 2 เดือน จะสามารถดูดซับนํ้ามันปาลมเก็บสต็อกได 100,000 ตันและให
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอยโดยพล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธาน คกก. อคส. ไดลงพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี เม่ือวันท่ี 8 ธ.ค. 60 เพ่ือหารือกําหนดแนวทางการชวยเหลือ
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เกษตรกรรายยอย โดยท่ีประชุมมีมติ ใหผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดทุกภาคสวนรวมกันกําหนดแนวทางแกไขและเปนท่ียอมรับของทุกฝายในลักษณะบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) 

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบูรณาการกองอํานวยการความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กบข.กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบใน         การดําเนินการตอไป 

สับปะรดกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานผูประกอบการ ผานกลไกประชารัฐ เพ่ือเช่ือมโยงการรับซ้ือผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกร
กระจายไปยังพ้ืนท่ีตาง  ๆท่ัวประเทศ โดยใชงบประมาณปกติ และสงเสริมการสงออกสับปะรดผลสดไปยังตลาดคาชายแดน 

ยางพาราสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพาราภายใตแผนพัฒนายางพาราท้ังระบบ (10,000 ลบ.)สรางความเขมแข็งใหแก

เกษตรกรชาวสวนยาง (15,000 ลบ./ไรละ 1,500 บาท)สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (10,000 ลบ.)พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม (15,000 ลบ.) 

สนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) (20,000 ลบ.) 

-สงเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมสงเสริมการปลูกสับปะรดเพ่ือสงเขาโรงงานแปรรูปสับปะรด รวม 12 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีสงเสริมการปลูกสับปะรดเพ่ือเนนการบริโภคผลสด ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย 

หนองคาย  บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร สุราษฎรธานี กระบ่ี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

-สรางมูลคาเพิ่มในสินคายางพาราสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพารา (5,000 ลบ.) 
-การใหภาครัฐเปนผูจัดการตลาด/ระบบขนสง มีแผนงาน/โครงการท่ีผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร ภายใต

แผนแมบทการพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (กษ) และแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยฉบับท่ี 3 (พ.ศ.

2560-2564) (สศช.) จํานวน 74 โครงการ วงเงิน24,151.71 ลานบาทลงพ้ืนท่ีสัมภาษณหนวยงาน ท่ีมีบทบาทหลักในการขับเคล่ือนดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
สินคาเกษตร 

-หาวิธีทําใหราคาทางพืชผลทางการเกษตรเกษตรมีราคาที่สูงขึ้น อยูระหวางดําเนินโครงการควบคุมปริมาณผลผลิต ชวงเดือน มกราคม –มีนาคม 2560สงเสริมการใชยาง

ในหนวยงานภาครัฐ ปริมาณการใชยางนํ้าขน 22,321.54 ตัน ปริมาณการใชยางแหง 2,953.16 ตัน ดําเนินโครงการสินเช่ือผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง ปริมาณ   
การใชยางเพ่ิมข้ึน ๓๕,๕๕๐ ตัน/ป   

 

- ใหความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดการปญหาท่ีดินทํากินแกเกษตรกร เชน พัฒนา
คุณภาพดิน ในพ้ืนท่ีจัดการปญหาท่ีดินทํากิน พรอมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูยากไรในพ้ืนท่ีท้ังดานพืช ประมง ปศุสัตว  สรางโอกาสใหประชาชน เขาถึงแหลงทุนและสราง

ธรรมาภิบาล เชน ใหสหกรณกูยืม เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ  หรือ การสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) โดยการพัฒนากลุมอาชีพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาประมง และปศุสัตวและ
สนับสนุนการขับเคล่ือนกลไกสานพลังประชารัฐในคณะทํางานพัฒนาเกษตรสมัยใหม (D6) และคณะทํางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) 
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-การเปดตลาดใหมในภูมิภาคอื่นนอกอาเซียนอยูระหวางดําเนินการเจรจาเปดตลาดสินคารวมกับหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ โดยมีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะเจรจา ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 

ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน และความตกลงการคาเสรีไทย-ตุรกี โดยต้ังเปาหมายสรุปผลการเจรจาภายในป 2561 
-ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจใหมสนับสนุนการขับเคล่ือนกลไก  การปฏิรูปภาคการเกษตร ในคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร 

และการสรางความสามัคคีปรองดองของกระทรวงเกษตรและสหกรณและคณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะท่ี 5 ฯ เช่ือมโยงและแผนพัฒนา

การเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

๔. การลดความเหลื่อมล้ําดานสังคม การจัดระเบียบสงัคมและการสรางความเปนธรรมในสังคมไทย 
- จัดระเบียบสังคมรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามผูมีอิทธิพล มาเฟย คนใหญคนโตตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม ปราบปรามขบวนการคายาเสพติด ดําเนินคดี

เด็ดขาดและยึดทรัพย เพ่ือขุดรากถอนโคน ปราบปรามการคามนุษยอยางเต็มท่ี ซ่ึงไดเห็นไดจากการจับกุมดําเนินคดีผูมีอิทธิพลอยางท่ีไมเคยเห็นมากอน จัดระเบียบการคา
ขายบนทางเทา ชายหาด แกไขปญหารถสาธารณะ รถตู รถแท็กซ่ี วินมอเตอรไซด จัดการแกปญหานักเรียนตีกัน การแขงรถในท่ีสาธารณะ การตรวจสถานบริการท่ีเปดเกิน

เวลา ปราบปรามแหลงอบายมุขแกไขปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และแกปญหาการรุกลํานํ้าสาธารณะ  

- การชวยเหลือและบริการประชาชนสวนราชการตาง ๆ ไดมีการเปดชองทาง/ระบบรับเรื่องรองเรียน / รองทุกขจากประชาชน ท้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของ
รัฐบาล และในสวนท่ีเก่ียวของกับงานตามภารกิจของสวนราชการ เชน ศูนยบริการประชาชนในฐานะศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของรัฐบาล ศูนยดํารงธรรม ศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขของสวนราชการตาง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนตน 
- ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)เปนศูนยรวมการใหบริการงานบริการของหนวยงานภาครัฐ ท่ีอยูภายใตสังกัดเดียวกัน หรือตางสังกัดกัน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการมาติดขอรับบริการในหลาย ๆ งานบริการ ณ สถานท่ีแหงเดียว ท้ังน้ี สวนราชการไดจัดต้ังศูนยบริการรวมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน อาทิ ศูนยบริการรวมกระทรวง เปนศูนยรวมงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกันมารวมใหบริการ ณ สถานท่ีแหงเดียว  
ศูนยบริการรวมจังหวัด เปนศูนยรวมงานบริการของหนวยงานรัฐท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันมารวมใหบริการ ณ สถานท่ีแหงเดียว ซ่ึงปจจุบันหลายจังหวัดไดรวมศูนยบริการรวมไว

เปนศูนยเดียวกันกับศูนยดํารงธรรม  ศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา เปนศูนยรวมงานบริการของหลายหนวยงานท่ีตางสังกัดกันมารวมใหบริการ ณ สถานท่ีแหงเดียว โดย

สถานท่ีต้ังอยูในหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา   
- โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนท่ี
มีระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากน้ียังไดเช่ือมโยงฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร เพ่ือความสะดวกในการชวยเหลือประชาชนใหตรงตามกลุมเปาหมาย  
- สรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา คุมครองพ้ืนท่ีปาไม ทวงคืนผืนปา แกไขปญหาขยะสะสมและตกคาง และจัดการปญหาผักตบชวา     
- สรางภูมิกันที่ดีใหแกเด็กในสังคมไทยสนับสนุนชวยเหลือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กเอกชน พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับในโครงการเพชรนํ้าหน่ึง 
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สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ และสงเสริมความแข็งแกรงของสภาเด็กและเยาวชน และอีกหลายโครงการเพ่ือเด็กและเยาวชน (เชนโครงการคุณแมวัยใส)รวมไปถึงการออก 
พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 จนไดรับการช่ืนชมจากองคกรอนามัยโลก 
- แกไขปญหาขอทานเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในสังคมไทย จัดระเบียบคนขอทานและคนไรท่ีพ่ึง พัฒนาสงเสริมการฝกอาชีพใหสามารถทํางานหารายไดพ่ึงพาตนเอง  
-สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูแสดงความสามารถในที่สาธารณะ 
-เงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูติดเชื้อ HIV 
- ชวยเหลือคนพิการใหความชวยเหลือ ปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนคนพิการ ไดแก การออกบัตรประจําตัวคนพิการจัดต้ังศูนยบริการคนพิการทั่วไป เพ่ิมเบ้ีย
ความพิการใหมากข้ึนสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ พัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพของคนพิการ สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพอิสระของคนพิการใหมีรายได 
- แกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนยากจนอยางเปนระบบรัฐบาลเล็งเห็นวาการท่ีประชาขนทุกคนมีท่ีอยูอาศัย เปนการสรางความม่ันคงใหกับชีวิต จึงใหความสําคัญกับนโยบาย
การจัดหาท่ีอยูอาศัยใหกับคนยากจน เริ่มต้ังแตกลุมคนเรรอนไรบาน ก็จัดใหมีศูนยคนไรบานเพ่ือเปนท่ีพักพิงท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกวาการไปนอนพักอาศัยในท่ีสาธารณะ 
กลุมคนยากจนหรือรายไดนอยท่ีไมสามารถจัดหาท่ีดินหรือท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง รัฐก็ไดจัดทําโครงการบานม่ันคง โดยการสนับสนุนเงินสําหรับจัดซ้ือท่ีดินสวนหน่ึงรวมกับ
การออมเงินในระบบสหกรณของกลุมคน สรางบานใหเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง นอกจากน้ียังมีโครงการอาคารเชา และเชาซ้ือ ของการเคหะแหงชาติ ท่ีมีราคาถูก มีอัตราผอน
ชําระนอย  เหมาะสมกับรายไดของผูซ้ือ มีโครงการบานพอเพียงชนบท ซ่ึงเปนการซอมบานใหกับคนยากจน และโครงการซอมบานใหกับผูสูงอายุ และคนพิการ อีกดวย 
- ดูแลคนไรบานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมคนไรบาน มีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูศักยภาพบุคคลและสรางชุมชนคนไรบาน ชวยเหลือใหคนไรบานกลับคืนสูสังคม สามารถ
เปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือขายคนไรบานใหมีความเขมแข็ง มีการสรางและพัฒนาศูนยคนไรบานที่ดําเนินการโดย
เครือขายคนไรบาน เพ่ือดําเนินกิจกรรมฟนฟูศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตาง  ๆ
- ดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบครบวงจร ไดแก จัดต้ังกองทุนการออมแหงชาติ ใหประชาชนท่ีไมไดอยูในระบบบําเหน็จบํานาญ สะสมเงินออมไวและไดรับคืนเม่ือครบอายุ
เชนเดียวกับบํานาญ สรางวินัยการออมใหคนในชาติ และเปนหลักประกันใหม่ันใจวาจะมีเงินใชในบ้ันปลายชีวิตพรอมท้ังดําเนินมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจางงาน
ผูสูงอายุมาตรการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ผลักดันการนําเสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... ปรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหมี
ความเหมาะสม จัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สรางอาสาสมัครท่ีไดรับการอบรมพรอมดูแลผูสูงอายุท่ัวประเทศ  รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะผูสูงอายุ
โดยจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุเพ่ือเปนสถานท่ีในการรวมทํากิจกรรมรวมกัน  พรอมซอมแซมบานและปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตลอดจนการสรางกองทุน
สําหรับผูสูงอายุ ใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตัวเองได  

๕. สรางความมั่นคงดานพลังงาน 
-สรางความมั่นคง รัฐบาลดูแลในภาพรวม  ปรับปรุงโครงสรางราคาพลังงานในราคาท่ีเปนธรรม เพ่ือลดภาระคาใชจาย   บริหารจัดการพลังงานของประเทศเพ่ือใหมีไฟฟา มี
นํ้ามัน มีกาซใชอยางม่ันคงและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สนับสนุนสงเสริมอุปกรณประหยัดพลังงาน ขับเคล่ือนนโยบาย Energy 4.0 เพ่ือพัฒนาเทคโนยีดานพลังงาน  ภายใต

แผนบูรณาการพลังงาน 20 ป (2559-2579) 
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-สรางความมั่งคั่ง  เปดใหมีการแขงขันเสรีในธุรกิจพลังงาน  บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สงเสริมการลงทุน เกิดการจางงาน สรางรายไดเขาประเทศ 

-สรางความยั่งยืนสงเสริมพลังงานทดแทนวางแผนพลังงานชุมชน ใหสามารถใชวัตถุดิบในทองถ่ินมาปรับใชเปนพลังงาน อาทิ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  แกสชีวมวล 

พลังงานนํ้าขนาดเล็ก  เพ่ือลดรายจาย สรางรายได สรางความย่ังยืนกับชุมชน 

๖. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย 
- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมใหความสําคัญในการทําใหกฎหมายมีความศักด์ิสิทธ์ิและความยุติธรรมเกิดข้ึนจริงในสังคมไทยดวยการผลักดันใหออก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมข้ึน ทํา

ใหประชาชนสามารถมาใชบริการรับความชวยเหลือทางดานเงินทุนคาใชจายตาง  ๆในกระบวนการยุติธรรม  เพ่ือแกปญหาคนจนตองติดคุก 
- ศูนยยุติธรรมชุมชน จัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน ๗,๗๘๘ แหงท่ัวประเทศ เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนอยางเปนรูปธรรม ท้ังเรื่องกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

การไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานกระบวนการยุติธรรม 

- สนับสนุนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีซ่ึงเปนกระบวนการทางเลือกเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกยึดทรัพยขายทอดตลาดหรือฟองลมละลาย ทําใหลูกหน้ีมีทางเลือกในการ
ชําระหน้ี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การแกหน้ีท่ีไมเปนธรรมอยางย่ังยืน และปราบปรามอยางเด็ดขาดคดีฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ  

- พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายและคาตอบแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (แกไขเพิ่มเติม) เปนการลดความเหล่ือมลํ้าและการสรางโอกาสในการ

เขาถึงบริการของรัฐโดยการจายคาตอบแทนแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา เพ่ือความรวดเร็วในการชวยเหลือตามเปาหมายของรัฐบาล 
- ราง พ.ร.บ.การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด พ.ศ. .... เพ่ือการสรางกลไกการบริหารการแกไขบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ 

การพิจารณาผานท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนท่ีเรียบรอยแลว 

๗. การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 
- กําหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECซ่ึงเปนการตอยอดจากแผนพัฒนาอีสเทิรนซีบอรด ท่ีเนนการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเปนแนวโนมของโลก ใน 
๓ จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง   

- กําหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบาน โดยกําหนดพ้ืนท่ีแลว ๑๐ จังหวัด    

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสงใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจโลกในปจจุบันและอนาคตโดยรัฐบาลมีเปาหมายการลงทุนท้ังทางรถ ทางรางทาง
อากาศ และทางเรือ พัฒนารถไฟทางคู ดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงพัฒนาการขนสงมวลชนอยางเปนระบบ ท้ังเสนทางภายในประเทศใหมีความครอบคลุมท้ัง

ภูมิภาค เช่ือมโยงไปสูประเทศในภูมิภาค ลดคาใชจายในการขนสง ลดตนทุนการทําธุรกิจ ประชาชนเดินทางสะดวกข้ึน คาใชจายถูกลง สรางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหม นํา

ความเจริญมาสูทองถ่ิน สรางรายไดใหแกคนในทุกภูมิภาค 
- พัฒนาการขนสงทางเรือ รัฐบาลไดดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือเฟอรร่ีเช่ือมโยงอาวไทยตอนบนฝงตะวันออก และฝงตะวันตก ซ่ึงมีศักยภาพท้ังสําหรับการทองเท่ียว ซ่ึง

ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวนานาชาติและสําหรับการขนสงสินคา ซ่ึงหากเช่ือมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  จะกอใหเกิดรายไดอีกมหาศาลโครงการพัฒนาทาเทียบเรือ 3 

แหง ไดแกทาเทียบเรือแหลมฉบัง  ทาเทียบเรือมาบตาพุด และทาเทียบเรือสัตหีบ ใหพรอมเปนทาเรืออุตสาหกรรมระดับนานาชาติ   



 

 
- ๑๑ - 

 

- พัฒนาทาอากาศยาน รัฐบาลไดดําเนินนโยบายในการพัฒนาทาอากาศยานหลัก 3 แหง ไดแก ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภาใหเปนศูนยกลางการบินของ ASEAN 

พัฒนาสนามบินภูมิภาคใหมีศักยภาพรองรับผูโดยสารไดมากข้ึนพรอมท้ังยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยการบินใหเขาสูมาตรฐานสากล และยังวางแผนใหท า

อากาศยานอูตะเภา เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนและซอมบํารุงรักษาอากาศยานของภูมิภาคอีกดวย ท่ีสําคัญ คือการเช่ือมตอการเดินทางใหถึงกันท้ังระบบ ท้ัง
ถนน รถไฟ ทาเรือ และสนามบิน ใหเปนรูปแบบการเดินทางอันทันสมัยเชนเดียวกับประเทศช้ันนําของโลก 

- จัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ ลดภาระทางการคลัง

ของรัฐบาลในการระดมทุนเพ่ือลงทุนโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน เปนชองทางใหนักลงทุนและผูมีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพยสินของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศ 
- ผลักดันความเชื่อมโยงระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค เช่ือมโยงไปยังประเทศใกลเคียงและนานาประเทศ โดยใชความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรของทําเลท่ีต้ัง เชน เรงพัฒนา
ความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน การตอเช่ือมเสนทางคมนาคมขนสง  ระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา ท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียนสานตอความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน และความรวมมือในการพัฒนาระบบรางระหวางไทย-ญ่ีปุน  
- พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ เชน  การเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน การสานตอโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน การดําเนินโครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในการทําธุรกิจโดยเฉพาะดานการตลาดผานการฝกอบรมใหความรูทางธุรกิจต้ังแตเริ่มตนทําธุรกิจจนถึงระดับสงออกไป
ตางประเทศ  สนับสนุนเขารวมงานแสดงสินคาเพ่ือขยายตลาดและเผยแพรใหเปนท่ีรูจัก    เช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา รวมถึงสงเสริมการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เชน การจดทะเบียนสิทธิบัตร ฯลฯ   อีกท้ังไดมีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผูประกอบการคายุคใหม หรือ
สถาบัน NEA (New Economy Academy) เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาผูประกอบการอยางครบวงจรในทุกระดับต้ังแตกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน ถึงกลุมเอสเอ็มอี  
และผูสงออก  นอกเหนือจากศูนยใหบริการตางๆ ท่ีทําหนาท่ีเสมือน “พ่ีเล้ียงทางธุรกิจ”ในการใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงสงเสริมใหมีการคาออนไลนเพ่ือเพ่ิมชองทางตลาด  
และสงเสริมการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจระดับจังหวัด (Biz Club) เพ่ือรวมมือกันขยายโอกาสทางธุรกิจ  
- แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายจัดต้ัง “ศูนยบัญชาการแกไขการทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” โดยกองทัพเรือเปนหนวยรับผิดชอบ และกระทรวงแรงงานไดปรับ

สถานะแรงงานตางดาวใหถูกตอง เพ่ือแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โดยไดดําเนินการจัดระเบียบเรือประมง และบังคับใชกฎหมายรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังดําเนินการปองกันและปองปรามการคามนุษยอยางเขมขน  
- แกไขปญหาการบินพลเรือนจัดต้ัง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.)” เพ่ือดําเนินการแกไขขอบกพรองตามประเด็นขององคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และยกระดับมาตรฐานกิจการการบินพลเรือนของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

- สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ และมาตรการ
สงเสริมดานการตลาด เพ่ือชวยดึงดูดและกระตุนใหมีการซ้ือขายสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเพ่ิมมากข้ึน และผลักดันสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยใหเปน

สินคาท่ีมีศักยภาพ (Product Champion) 



 

 
- ๑๒ - 

 

- ยกระดับประเทศใหเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวและกีฬากําหนดแนวทางการกระตุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การคา การลงทุนท้ังในและนอกประเทศ ปราบปรามทัวร

ศูนยเหรียญใหหมดส้ิน พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับผูประกอบการทองเท่ียว ใหเปนเจาบานท่ีดี พรอมดูแลนักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพสรางการ

ทองเท่ียวใหมใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางแหงความบันเทิงอยางมีคุณภาพ รวมท้ังสงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางในจัดงานตางๆดานการทองเท่ียวและกีฬา อาทิ 
ศูนยกลางการจัดงานแตงงาน ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอาหาร  และเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ 

- สงเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจท่ีโดดเดนของทวีปเอเชีย โดยการ

สนับสนุนการจัดงานท่ีมีความคลองตัวและเนนการบริการเปนหลักสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเขารวมการประชุม 
- สนับสนุน10อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีเปนสาขาหลักใหดีข้ึน และสรางอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพ เพ่ิมมูลคาสินคาอุตสาหกรรม

ดวยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๘. การปฏิรูประบบการศึกษา 
- ปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ มุงเนนความรักชาติ ศาสน กษัตริย คุณธรรมจริยธรรม พรอมพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ มุงสูความรูอันเปนสากลดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหประเทศไทยกาวสูประเทศท่ีมีการศึกษาระดับหัวแถวของอาเซียน ปลูกฝงเรื่องรากเหงาของตนเองและความรักชาติอยางเขมแข็ง ในขณะเดียวกัน

ก็สงเสริมความรูในระดับท่ีเปนสากลมากข้ึน ใชเทคโนโลยีใหสามารถเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เพ่ิมกลุมสาระการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย ศีลธรรม และหนาท่ีพลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และสงเสริมการคิด

วิเคราะหผานกิจกรรมการเรียนรู 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดใหมีโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”เพ่ิมเวลาการทํากิจกรรมนอกหองเรียนเพ่ือสรางทักษะอ่ืนๆ ใหรอบดานแกปญหาการขาดแคลนครู
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใกลบานใหดีเทียบเทาโรงเรียนช้ันนํา และอุดหนุนเพ่ิมเงินเดือนครูเอกชน และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 

- สงเสริมการจัดตั้งแหลงการเรียนรูในชุมชนในทุกตําบล จัดต้ังแหลงการเรียนรูในชุมชน จํานวน ๗,๑๓๗ แหง เพ่ือสรางและกระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ประชาชน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับแหลงการเรียนรูในชุมชน บาน วัด โรงเรียน และภาคีเครือขาย  

- จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย 

- สรางสังคมอุดมปญญาสรางแรงบันดาลใจ ปลูกจิตสํานึกเชิงวิทยาศาสตรผานกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  คาราวานวิทยาศาสตร รวมท้ังสนับสนุน
หองเรียนวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๙. การปฏิรูประบบสาธารณสุข 

-  พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพ โดยมุงเนนใหประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการอยางท่ัวถึง มีความครอบคลุมของบริการท่ีไดมาตรฐาน 

   มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ต้ังแตระดับเขตบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ใหประชาชนไดรับการดูแล 
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   รักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพ และพัฒนาระบบการสงตอใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง 

-  พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการในระบบประกันสุขภาพอยางท่ัวถึง สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดตามความจําเปน 

   ท้ังในหนวยบริการ ในชุมชน หรือท่ีบาน โดยสงเสริมการมีสวนรวมอยางสรางสรรคจากทุกภาคสวน  
-  พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพราะระบบบริการปฐมภูมิ คือ การใหบริการสาธารณสุข 

   ดานแรกท่ีเนนการมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน เพ่ือเปนส่ือในการนําความรูและนําบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไปสูประชาชน ท้ังน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนด “ใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม” จึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิก 
   หมอครอบครัว เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับบริการสุขภาพทุกท่ีท้ังในสถานบริการและในชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเอง 

   และครอบครัวเบ้ืองตน เม่ือมีอาการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม 

-  พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน   
   แบบครบวงจรท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพ่ิมความคุมครองผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ดวยมาตรการ “เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกท่ี ฟรีทุกสิทธิ” โดยการใหบริการตาม 

   ข้ันตอนและเกณฑท่ีกําหนดไว 

-  ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เชน ภัยพิบัติ และโรคระบาดตาง  ๆโดยจัดต้ังศูนย 
   (War Room) ทุกเขตท่ัวประเทศ เช่ือมโยงการทํางานกับระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล โดยมีแพทยเฉพาะทางดานระบาดวิทยาออกสอบสวนและควบคุมโรคอันตราย  

   เพ่ือปองกันผลกระทบดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และสรางความม่ันคงดานสาธารณสุขของไทย 

-  สงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยใหเปนสวนหน่ึงของระบบสุขภาพของประเทศ สนับสนุนการใชสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและการสรางเสริม 
   สุขภาพ การสรางความรู ความเขาใจ และการใชสมุนไพรอยางถูกตอง เหมาะสม พัฒนาใหสมุนไพรไทยเปนท่ียอมรับ นาเช่ือถือท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

-  การจัดต้ังเขตสุขภาพประชาชน เพ่ือใหเกิดการประสานงานขององคกรตาง  ๆท้ังภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  ในการรวมกันแกปญหา 

   ท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีซ่ึงเปนกลุมจังหวัดท่ีอยูใกลกัน (เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑๐. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- กําหนดนโยบาย “การจัดที่ดินทํากินใหชุมชน”(www.onep.go.th/land)เพ่ือจัดการท่ีดินภาครัฐ อนุมัติ/อนุญาตใหเกษตรกรผูยากไร หรือจัดการท่ีดินทํากินใหชุมชน  

เพ่ือใชประโยชนรวมกันโดยเปนการเพ่ิมรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตตามคูมือการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เปาหมายการจัดท่ีดินกินใหชุมชน จํานวน 
249 พ้ืนท่ี ปจจุบันดําเนินการอนุญาตใหเขาทําประโยชนแลว 66 พ้ืนท่ี และจัดผูยากไรลงในพ้ืนท่ีแลว จํานวน 114 พ้ืนท่ี 

- การสรางการรับรูดานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความตระหนักถึงภัยธรรมชาติและปญหา การพยากรณเตือนภัย และการใชประโยชนจาก 

ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเฝาระวัง สรางแนวคิดรับทราบถึงแหลงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ จุดจายนํ้าบาดาล แหลงนํ้าสาธารณะ พ้ืนท่ีเฝาระวังแผนดินไหว  
จุดเฝาระวังไฟปา ผาน Mobile Application : NATURE4THAI 
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- การชวยเหลือ/การบริการประชาชน/การขอรับการสนับสนุน และการรับเรื่องรองเรียน ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผานชองทางสายดวน 1310  

หรือเบอรโทรศัพท 02-265-6223-5 และระบบรับเร่ืองรองเรียน e-Petition (www.petition.mnre.go.th) 

- ใหความสําคัญกับการปกปองทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการแกปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขต
ใหชัดเจน และกําหนดเปาหมายในการรักษาพ้ืนท่ีปาไมการแกไขปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยวิธีปกไมไผชะลอความรุนแรงของคล่ืน 

มาตรการเพ่ือสงเสริมการฟนตัวเองของแนวปะการัง การใชประโยชนแนวปะการัง รวมท้ังจัดระเบียบการทองเท่ียวทางทะเลและจัดทําแนวทางบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

อุทยานแหงชาติในระยะ ๒๐ ป 
- กําหนดนโยบาย “พลิกฟนผืนปา สูการพัฒนาที่ย่ังยืน”เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาไม ปกปองผืนปาใหคงสภาพสมบูรณ 102.4 ลานไร หรือรอยละ 32 ของ

พ้ืนท่ีประเทศ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยมีการทวงคืนพ้ืนท่ีปาไมจากนายทุน ไดพ้ืนท่ีคืน 428,065 ไรฟนฟูสภาพปาใหเกิดความสมบูรณ115,119ไร สงเสริมการปลูกปา

เศรษฐกิจ 102,805 ไรและปลูกปาเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม 197,338.67 ไร 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมมีเปาหมายในการจัดต้ังปาชุมชนท่ัวประเทศ รวม 21,850 หมูบาน พ้ืนท่ีประมาณ 10 ลานไร 

ปจจุบัน จัดต้ังปาชุมชนแลว รวมท้ังส้ิน 10,๕๓๗ หมูบาน พ้ืนท่ีประมาณ ๕.๗๗ ลานไร โดยมีการดูแลรักษาปาในรูปแบบของเครือขายปาชุมชนท่ัวประเทศ ชุมชนจะต้ังกติกา

ในการแบงปนการใชทรัพยากรธรรมชาติจากปาไม และเปนการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางแหลงศึกษาเรียนรูทางธรรมชาติ รวมท้ังการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน ท้ังน้ี ประชาชนไดประโยชนจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการอยูอาศัยในสภาพปาท่ีคงความสมบูรณ ตลอดจนเกิดความ

ภาคภูมิใจและความหวงแหน จากการมีสวนรวมในการฟนฟู พัฒนา และรักษาพ้ืนท่ีปาในความดูแลของตนเอง(www.http://new.forest.go.th/community--

extension/2017/02/02/ผลการอนุมัติโครงการปา) 
- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียมาเปนแหลงทรัพยากรทดแทน เพ่ือผลักดันใหเกิดระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักการของ 

Circular Economy รวมท้ังลดการเกิดขยะและปญหามลพิษตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 

- ปรับปรุงแกไขพ.ร.บ. แรพ.ศ. 2510 เปนพ.ร.บ. แรพ.ศ. 2560เพ่ือใหสอดกับคลองสถานการณปจจุบันและบริบทของการพัฒนาประเทศและจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรของประเทศภายใตความสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

๑๑. การปราบปรามทุจริต และคอรรัปชั่น 
- กําหนดใหเปนวาระแหงชาติกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันเปนวาระแหงชาติและกําหนดใหป ๒๕๕๙ เปน “ปแหงธรรมาภิบาล” โดยมุงเนน การ
ปลูกฝงและสงเสริมสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ดานคุณธรรม จริยธรรมกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและปรับปรุงกฎมายท่ีเก่ียวของ ครอบคลุม

แนวทางการสรางพลังการขับเคล่ือนคานิยม ตอตานการทุจริต  และการสรางกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- กําหนดมาตรการทีเ่กี่ยวของกับการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีสําคัญคือ  
๑) ผลักดันใหมีการออก พ.ร.บ.การจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริต พ.ศ.2559เพ่ือตัดสินคดีทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐท่ีแยกออกมาพิจารณาคดีเปนการเฉพาะและให
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ทํางานไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงคดีสวนใหญจะมาจากการช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

๒) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปด

โอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

๓) ปรับปรุงระบบการใหบริการของรัฐ ใหประชาชนไดรับความสะดวกย่ิงข้ึน ดวยผลักดันใหมีการออก พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ท่ีมีความชัดเจน โปรงใส ไมคลุมเครือ ลดความซํ้าซอน ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี  พรอมท้ังนํา “ส่ืออิเล็กทรอนิกส”  มาใชอํานวยความสะดวกใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ซ่ึงการปรับปรุงคร้ังน้ีนอกจากอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและนักลงทุนแลว ยังถือเปนกาวแรกของการปฏิรูประบบราชการและแกปญหาการทุจริตใน

ภาครัฐ 
๔) แกไขกฎหมาย ป.ป.ช. ใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับสินบนมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต (มาตรา 123/2) และใหเอาผิดกับเอกชนท่ีจายสินบนดวย (มาตรา 123/5) 

๕) การนํามาตรฐานปองกันการทุจริตในระดับนานาชาติมาใชกับโครงการของภาครัฐ ท้ังขอตกลงคุณธรรม โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ และโครงการความโปรงใส

ในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) จัดต้ังศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอ.ตช.) เพ่ือบูรณาการการทํางานของหนวยงานตอตานปราบปรามการทุจริต 

 

๗) จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพ่ือทําใหการบริหารงานและการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจมีความโปรงใส และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศ 

๘) จัดต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพ่ือตรวจสอบโครงการตางๆ ใหเกิดความโปรงใส คุมคา และเกิดประโยชนตอสวนรวม

อยางแทจริง 

 


