ชุดความรูเพื่อสรางการรับรูในสัญญาประชาคม
.................………………………..
ลําดับ

ผลการดําเนินงานของรัฐบาล

๑.

สรุปภาพรวมผลการดําเนินการของรัฐบาล
- ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะรัฐบาล ไดปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น ทุมเท ทั้งการซอม เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งไมดีงามและความขัดแยงทั้งหลายใหกลายเปนดี การเสริม เพื่อ
ปรับปรุงสิ่งตางๆ ที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น การสราง เพื่อกอใหเกิดสิ่งใหมๆ ดวยความปรองดองสามัคคีของคนในชาติและการสง เพือ่ สงตออนาคตประเทศไทยสูคนรุนใหม
- รัฐบาลสรางรากฐานเพื่ออนาคตของประเทศ ความมั่นคงของประเทศ คือ รากฐานความสุขของประชาชน และเปนรากแกวของการพัฒนาเติบโตที่มั่นคงของบานเมืองคน
ไทยคือผูกําหนดอนาคตของประเทศไทยเราจะตองไมยอมใหบานเมืองกลับไปติดหลมความขัดแยง แตเราจะเปนพลังขับเคลื่อนประเทศไปสูอนาคตที่ดีกวาของลูกหลาน
และเพื่อการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง ใหบรรลุวิสัยทัศนในการเปน“ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- รัฐบาลสะสางปญหาอยางมีระบบ ทั้งในระดับปากทองของชาวบาน จนถึงปญหาระดับประเทศ หยุดผูมีอิทธิพล แกไขหนี้ไมเปนธรรม ปราบปรามการคายา คามนุษย ตานทุจริต
ปราบคอรรัปชั่น
- รัฐบาลมุงมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดวยการสรางเศรษฐกิจ 4.0 สนับสนุนทั้งการเกษตร SMEs Startupพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความมั่นคงดานพลังงาน เสริมสราง
อุตสาหกรรมเปาหมาย และการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ EEC
- รัฐบาลพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ ปฏิ รูปการศึกษาอยางบูรณาการ มุงเนนความรักชาติ ศาสน กษัตริย คุณธรรมจริยธรรม พรอมพัฒนายกระดั บ
ภาษาอังกฤษ มุงสูความรูอันเปนสากลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหประเทศไทยกาวสูประเทศที่มีการศึกษาระดับหัวแถวของอาเซียน
- รัฐบาลสรางคุณภาพชีวิตทีด่ ีใหกับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเทาเทียมในสังคม ทั้งมาตรฐานการศึกษา ที่อยูอาศัย การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ทั้งผูมีรายไดนอย คนดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ
- รัฐบาลมุงเนนการเติบโตอยางสมดุลพัฒนาทั้งในเมืองและชนบทใหมีความเจริญอยางทั่วถึง สงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางรายไดอันมั่นคง
คํานึงถึงวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม สรางการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืนของทุกสวนในสังคม
- รัฐบาลผสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ทําจากเล็กไปใหญดวยโครงการประชารัฐ ที่เกิดจากการบูรณาการความรวมมือของชาวบานในชุมชน กอเกิดความเขมแข็ง
สงเสริมกลไกขับเคลื่อนระดับประเทศ
- รัฐบาลชี้แจงและทําความเขาใจกับตางประเทศอยางตอเนื่องและในทุก ระดับเกี่ยวกับสถานการณและพัฒนาการดานการเมืองไทย โดยตางชาติมีความเขาใจ
ตอความมุงมั่นของรัฐบาลในการดําเนินการตาม Roadmap

-๒๒.

การพัฒนาประเทศโดยใชแนวทางประชารัฐ
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัดจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (บริษัท SE) ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ ใน ๓ ดาน คือ ๑) สงเสริมเกษตรกร ๒) สงเสริมการแปรรูป
(OTOP/SME) และ ๓) สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งในระยะที่ ๑ ไดดําเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม บุรีรัมย อุดรธานี และเพชรบุรี
- กองทุนประชารัฐจัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งเปนกองทุนหมุนเวียนและใชจายเกี่ยวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการ ชวยเหลือ
ประชาชนที่มีรายไดนอยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแหงรัฐ
- โครงการประชารัฐสวัสดิการ โดยผูมีสิทธิจะไดรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อสนันสนุนคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการผานเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงานหรือรานคาที่กําหนด ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในครัวเรือน อาทิ ผูที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป จะไดรับ 300 บาทตอเดือน สวนผูที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาท
จะไดรับ 200 บาทตอเดือนทั้งนี้ ในปจจุบันกระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการบูรณาการดําเนินงานรวมกันในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งเปนโครงการใหความชวยเหลือระยะที่ 2 แกผูที่ผานการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560
- โครงการบานเคหะประชารัฐ ดําเนินโครงการบานเคหะประชารัฐ เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอย ที่ยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยไดรับสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ
ฟรีคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ และมีสถาบันการเงินหลัก เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารออมสิน รองรับในการยื่นขอสินเชื่อ
- โครงการตลาดประชารัฐ ดําเนินการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใชแนวทางประชารัฐเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาสภาพแวดลอมในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ โดยจัดทําในรูปแบบโครงการตลาดประชารัฐทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งขยายผลมาจากตลาดนัด
คลองผดุงกรุงเกษม ในลักษณะความรวมมือรวมกันทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมการคาในระดับชุมชน และกระตุนการใชจายในภาคครัวเรือน
- โครงการอินเตอรเน็ตประชารัฐดําเนินโครงการอินเตอรเน็ตประชารัฐ โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใชอยางทั่วถึงทั่วประเทศ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญใน
การลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเทาเทียมกันของคนไทยรวมทั้งสามารถใชประโยชนเพื่อการศึกษา การเขาถึงองคความรูตางๆ เรียนรูไดตลอดชีวิต ไมวาจะอยูที่ไหน ก็
สามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพได การเชื่อมโยงขอมูลในระบบทําใหประชาชนเขาถึงบริการของภาครัฐไดสะดวกขึ้น

๓.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการลดความเหลื่อมล้าํ ดานเศรษฐกิจ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนรัฐบาลมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเทาเทียมทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสรางมาตรฐานในดานตางๆ เชน
การศึกษา ที่อยูอาศัย การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ทั้งผูมีรายไดนอย คนดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ โดยมุงเนนการเติมโตอยางสมดุลดวยการพัฒนาทั้งในเมือง
และชนบท ใหมีความเจริญอยางทั่วถึง สงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน สรางรายไดอันมั่นคง คํานึงถึงวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม สรางการเจริญเติบโต
รวมกันอยางยั่งยืนของทุกสวนในสังคมนอกจากนี้ ไดมีแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564
- ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานราก และการชวยเหลือคนจน รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากในโครงการสวัสดิการแหงรัฐ โดยเนนการพัฒนาการฝกอาชีพและ
สรางรายไดเพื่อใหหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน มีการหางานหาอาชีพให โดยรวมมือกับภาคเอกชน ไดแก งบฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหม เพื่อเพิ่มการจางงาน งบ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนาเทคนิคการผลิต และการตลาดแนวใหม

-๓-แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรและผูมีรายไดนอยโดยดําเนินโครงการแกปญหาหนี้สินของเกษตรกรรายยอยผานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ไดแก โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน โครงการปรับโครงสรางหนี้ โครงการขยายเวลาชําระหนี้ รวมทั้ง ดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน
- สนับสนุนเกษตรกรใหมีรายไดอยางยั่งยืนสนับสนุนใหเกษตรกร นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการทําการเกษตรเพื่อกาวสูเกษตรสมัยใหม เปน Smart Agriculture
โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อยกระดับเกษตรกรใหมีรายได และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตอันใกล เกษตรกรไทยจะกาวสูการเปน Smart Farmer ดวย
การสงเสริมมุงเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเหมาะสม อาทิการทําเกษตรแปลงใหญ สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยไดรวมตัวกัน ผลิตสินคารวมกัน มีการบริหารจัดการ
รวมกัน เปาหมาย คือ ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และยกมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของผูบริโภครวมทั้งจัดตั้งศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 แหงทั่วประเทศ และศูนยเครือขาย อีกกวา
8,000 ศูนยยอย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งแกเกษตรกรอยางยั่งยืน
- สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมสนับสนุนใหเกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหมมาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นทีข่ องตนเองตามความเหมาะสม เพื่อใหเกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเสริม
- สนับสนุนใหชาวบานผลิตสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นและชุมชน ผลักดันตลาดสินคา การทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน รวมถึงสงเสริมการรวมกลุมภาคีธุรกิจ พัฒนาสินคา
ทองถิ่น ใหเติบโตไปไดถึงระดับโลกรวมทั้งดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยพัฒนาชองทางการตลาดเชิงรุก และเชื่อมโยงสินคาของชุมชนสูตลาดทั้งใน
และตางประเทศ
- สงเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน รัฐบาลไดดูแลภาระคาครองชีพใหเหมาะสม จัดหาสินคาใหเพียงพอ มีราคาที่เปนธรรมและทั่วถึง ดวยโครงการตางๆ เชน ธงฟาประชารัฐ
รานอาหารราคาประหยัด “หนูณิชย” และยกระดับเปน ราน “หนูณิชยติดดาว” เพื่อใหประชาชนไดบริโภคสินคาคุณภาพดีในราคาประหยัด รวมทั้งเรงสรางคานิยม
"ฉลาดซื้อประหยัดใช" เพื่อใหใชจายไดอยางพอเพียง และสรางความเปนธรรมในการซื้อขาย ดวยโครงการสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตรและหนึ่งอําเภอหนึ่งเครื่องชั่งกลางทําให
ประชาชนมั่นใจไดวาการซื้อขายเปนไปอยางเที่ยงตรง
-พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทองถิ่นและชุมชนโดยใชกลไกตลาดชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อสรางงาน สรางรายได เชน พัฒนาตลาดชุมชนสู “ตลาดตองชม” ที่คงอัตลักษณ
ของทองถิ่นเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว กอใหเกิดกิจกรรมซื้อขายรวมถึงเปนแหลงระบายสินคาเกษตรและสินคาชุมชนในพื้นที่และทองถิ่นใกลเคียง
- สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)โดยการกําหนดมาตรการการเงินเพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs ไดแก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนรายยอย โครงการค้ําประกันสินเชื่อผูประกอบการใหม
และนวัตกรรม (Startup & Innovation)และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
- สรางงานและพัฒนาฝมือแรงงานไทยรัฐบาลดูแลการมีงานทําโดยจัดตั้งศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)ตูงาน (Job Box)/Smart Job Center
Application บริการหางานผาน Smart Phoneเพื่อสรางงานสรางรายได ใหทุกคนมีงานทํา ซึ่งรวมการใหบริการจัดหางานตางประเทศ คนพิการและผูสูงอายุดวยฝกยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงานใหทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ดูแลคุมครองแรงงานทั้งในและนอกระบบตามกฏหมายแรงงาน และสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

-๔สรางหลักประกันความมั่นคงในการทํางานดวยระบบประกันสังคม รวมทั้งมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ บัณฑิตแรงงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ใหบริการดานแรงงานในพื้นที่ชุมชน สามารถสอบถามบริการตางๆ ไดที่สายดวนกระทรวงแรงงาน “๑๕๐๖”
- ดูแลเสถียรภาพราคาและตลาดสินคาเกษตร ดําเนินการในสินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน และผลไมฯ ลฯ เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยอยางมีระบบดวยวิธีที่เหมาะสม ตั้งแตการชวยลดตนทุนการผลิต เชน คาปุย คาเชาเกี่ยวขาว สินเชื่อชะลอการขายฯลฯ จนถึงการใชกลไก
ตลาดดูแลระดับราคาใหเหมาะสมมีเสถียรภาพ ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่สําคัญสรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกร
- ยกระดับการคมนาคมขนสงที่เขาถึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมทุกกลุมทั้งผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก ผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาสทางสังคมใหสามารถเขาถึงบริหารได
อยางสะดวก คาโดยสารที่เหมาะสม
-ผลักดันการออกกฎหมายชวยเหลือเกษตรกรที่ทําสัญญากับนายทุนที่ไมเปนธรรม โดยเฉพาะเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ไดแกพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 และออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงการประกอบธุรกิจและการเลิกการประกอบธุรกิจ
ในระบบเกษตรพันธสัญญา และเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสงและเก็บรักษาเอกสารสําหรับการชี้ชวนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา และไดประชาสัมพันธ
ขอมูลที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
-ควบคุมราคาเครื่องมือทางการเกษตร ปุย เคมีภัณฑโดยดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
และราคาเปนธรรม มีรานคาจําหนายปจจัยการผลิตที่เขารวมโครงการรวม 13,958 รานคา และควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตตามกฎหมายที่ ไดแก พรบ.ปุยฯ พรบ.พันธุ
พืชฯพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ เพื่อใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีการเลือกซื้อ การใชที่ถูกวิธีซึ่งเปนการลดตนทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง
-สงเสริมผูประกอบการรายใหมดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยสงเสริมการเกษตรจังหวัดและอําเภอรวมกัน จัดทําหลักสูตร
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับวิสาหกิจชุมชนรายใหมมีการถายทอดความรูตามผลการวิเคราะหความจําเปนใหกับวิสาหกิจชุมชนรายใหมเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการ
เปนวิสาหกิจชุมชนและสามารถประกอบธุรกิจไดในเบื้องตนและดําเนินโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมการผลิตและการ
บริหารจัดการรวมกัน ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เพื่อการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสในการแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของให
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทั้งดําเนินโครงการตลาดเกษตรกรสงเสริมใหเกษตรกรแหลงจําหนายสินคาทางการเกษตร โดยผานตลาดเกษตรกร ทั้งนี้ ผูมา
จําหนายรายใหมในตลาดเกษตรกรจะตองเปนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมจากกรมสงเสริมการเกษตรหรือหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และดําเนินการ
แนะนําและสงเสริมการรวมกลุมใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณแกกลุมบุคคลที่ประสงคจะจัดตั้งสหกรณ สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรประชาชนทั่วไป
- ใหรัฐบาลสงเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูปจัดอบรมใหกับวิสาหกิจชุมชนที่มีความตองการ
เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น โดยจัดอบรมใหความรูกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปขั้นตน เชน การพัฒนา

-๕กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนตน รวมทั้งดําเนินโครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร(กลุมแมบานเกษตรกร ป 2561)
-หาวิธีการใหราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นดําเนินโครงการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร (ขาว)ในวิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง ไดแก
ลานตาก ยุงฉาง เครื่องสีขาว เครื่องซีล เครื่องเย็บ กระสอบและเครื่องชั่งดิจิตอลสนับสนุนการอบรมและพาไปทัศนศึกษาดูงานใหแกวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับโครงการ แหง
ละ 10 คน ในเรื่องการบริหารจัดการโรงสี การแปรรูป การตลาดขาวสาร การขอมาตรฐานตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงสีเปนตน รวมทั้งดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานสงเสริมใหเกษตรกรผลิตผลผลิต ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานสินคาเกษตร
-ปฏิรูปการเกษตรโดยตอยอดผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และบริหารจัดการธุรกิจทุกดาน ใหกิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุน เพิ่มมูลคาใหกับผลิตผลทาง
การเกษตรในพื้นที่ มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงตองมีการสงเสริมกิจกรรมดานการตลาด โดยจัดอบรมวิชาการหรือศึกษา
ดูงานใหกับวิสาหกิจชุมชน และดําเนินโครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร(กลุมแมบานเกษตรกร ป 2561
-สงเสริมใหมีการรวมตัวในรูปแบบของสหกรณดําเนินการแนะนําและสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบของสหกรณ และใหความรูเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณสหกรณ ใหกับ
เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับการจัดที่ดินรวมทั้งสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร ตามพื้นที่เปาหมาย
-รัฐบาลและเอกชนควรรวมมือกัน ในการพัฒนาสินคาและหาตลาดสงออกรวมทั้งการใชตลาดออนไลน สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณภาคการเกษตรไดรับการพัฒนา
ดวยกลไกประชารัฐโดยสรางความรวมมือกับหอการคาจังหวัดทั่วประเทศดําเนินโครงการ และพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรโดยการสงเสริม สนับสนุนใหสหกรณและ
กลุมเกษตรกรสามารถจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
-เสริมศักยภาพของผูประกอบการปจจุบันพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรในสหกรณและกลุมเกษตรกร และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาสราง
มูลคาเพิ่มสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร
-ใหความสําคัญกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเรื่องน้ําเดินหนาแผนแมบทการจัดรูปที่ดิน 20 ป ตั้งเปาลดตนทุน ลดการใชน้ํา เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายไดภาคเกษตรกรรม
กวา 1.6 แสนลานบาท พรอมทุมงบกวา 1,200 ลานบาท เรง 4 แผนงานหลักในป 2561
-มีการจัดสรร “น้ํา” อยางเปนธรรมระหวางภาคธุรกิจ ภาคโรงแรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและชุมชน หยุดระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุมต่ําเจาพระยาตอนลาง
ทั้ง 12 ทุง หลังเปนไปตามเปาที่วางไว
- เฝาระวังในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก และใหมีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่แหงแลงและวิกฤติโดยเร็วแจงเตือนเมืองชุมพรฝนตกหนัก เตรียมพรอมรับมือหากเกิดน้ําทวมขัง
-ใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรมเกษตรกรทุงบางระกําใหความรวมมือปรับเวลาปลูกขาวกวา 180,000 ไรและบูรณาการสราง
ฝายตนน้ําฟนฟูปาสานตอพระราชดําริอีก 7 แหงในจังหวัดตาก
- ปฏิบัติก ารฝนหลวงในพื้น ที่แหง แลง77 จังหวัด37 เขื่อน25 ลุมน้ํา จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฝนหลวงจํานวน 5 ศูนย ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค

-๖ตะวันออกภาคใต และภาคกลาง เพื่อแกปญหา
-โครงการเกษตรอินทรียดวยการสรางเครือขายสรางผูนําในพื้นที่และรัฐสนับสนุนการรับซื้อในรูปแบบของการเกษตรแบบพันธสัญญาสรางการรับรูและประชาสัมพันธ
โครงการโดยการจัดทําคูมือการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS สําหรับใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความเขาใจเรือ่ งเกษตรอินทรียมากขึ้น
-รัฐบาลและเอกชนรวมมือกันในการพัฒนาสินคา และหาตลาดสงออก รวมทั้งใชการตลาดออนไลนจัดทําฐานขอมูลแหลงผลิตและการตลาดผลไมไทยและพัฒนาเพื่อการ
สงออกประสานกันบริษัทปูนซิเมนตไทย (SCG) ในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลไมสด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไมสดใหนานยิ่งขึ้นสงเสริมและพัฒนาตลาดในประเทศ
เชื่อมโยงแหลงผลิตจากชาวสวนถึงผูบริโภคโดยตรง ประชาสัมพันธ เผยแพรผลไมไทยและผลิตภัณฑโดยจัดกิจกรรมผลไมในเทศกาลปใหม จัดแสดง แจกและชิมผลไมไทยใน
ตางประเทศจั ดกิจกรรมตลาดสินคาเกษตรคุณภาพ ณ ตลาด อ.ต.ก.พื้ นที่ 350 ตารางเมตร และ 1,000 ตารางเมตรใหเกษตรกรนําสินคาเกษตรและผลิตภัณฑจาก
ตางจังหวัดที่มีชื่อเสียงและขึ้นทะเบียนไวกับ อ.ต.ก. หมุนเวียนกันมาจําหนายตลอดทั้งเดือน ทุกเดือน และมีตลาดเกษตรอินทรียถาวร ใหเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนายอีก
ทางหนึ่ง
-มาตรการปองกันไมใหเกษตรกรขายที่ดินใหกลุมนายทุน และแกปญหานายทุนที่มีอิทธิพลกับรัฐบาลใหความชวยเหลือดานเงินกูแกเกษตรกรและผูยากจน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 เพื่อไถถอนหรือซื้อคืนที่ดินที่ไดสูญเสียสิทธิไปเนื่องจากการจํานอง ขายฝาก
หรือสัญญากูยืมเงิน จํานวนทั้งสิ้น 394 ราย จํานวนเงินที่อนุมัติ 167,444,684 บาท จํานวนที่ดินที่ไถถอนหรือซื้อคืน 1,815-0-34.9 ไร
-นอมนําปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม” ของรัชกาลที่ 9 หรือศาสตรของพระราชามาปรับใช ดวยการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน
โดยการถายทอดและฝกอบรมความรู ความเขาใจในการพัฒนาการเกษตรโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกร
-มีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชน สรางการรับรู และประชาสัมพันธการจัดสรรที่ดินทํากินในเขตปฏิรูปที่ดินใหกับเกษตรกร
-จัดสรรที่ ส.ป.ก.4-01 ใหดําเนินการคลายนิคมอุตสาหกรรม โดยมีการสรางเสนทางและแหลงน้ําอยางทั่วถึง สนับสนุนงบประมาณและเงินกองทุน ส.ป.ก. ในการจัดทํา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน แหลงน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ยึดคืนมาได
-มาตรการทวงคืนที่ดิน/การเวนคืนที่ดินจากผูครอบครองรายใหญ และนายทุน แลวนํามาจัดสรรใหแกประชาชน หรือออกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชน แผนปฏิบัติการยึดคืน
พัฒนา และจัดสรรพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย
-เพิ่มโอกาสในการเขาถึงที่ดิน และมีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินแกประชาชน สรางการรับรู และประชาสัมพันธใหผูไมมีที่ดินทํากินสามารถมาขอรับการขึ้นทะเบียนได
-แกปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ปาลมน้ํามันลดสต็อกน้ํามันปาลมดิบในเดือน ธ.ค. 60 ผูสงออกสามารถสงออกไดรวมทั้งสิ้น 104,364 ตัน และขอความรวมมือกับผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 เพิ่มปริมาณการ
จองซื้อไบโอดีเซลมาเก็บเปนสต็อกเพิ่มขึ้นอีก 60 ลานลิตร (จากเดิมที่เก็บอยูแลว 92 ลานลิตร) ภายใน 2 เดือน จะสามารถดูดซับน้ํามันปาลมเก็บสต็อกได 100,000 ตันและให
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอยโดยพล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธาน คกก. อคส. ไดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 เพื่อหารือกําหนดแนวทางการชวยเหลือ

-๗เกษตรกรรายยอย โดยที่ประชุมมีมติ ใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมดทุกภาคสวนรวมกันกําหนดแนวทางแกไขและเปนที่ยอมรับของทุกฝายในลักษณะบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU)
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบูรณาการกองอํานวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กบข.กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบใน
การดําเนินการตอไป
สับปะรดกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานผูประกอบการ ผานกลไกประชารัฐ เพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกร
กระจายไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ โดยใชงบประมาณปกติ และสงเสริมการสงออกสับปะรดผลสดไปยังตลาดคาชายแดน
ยางพาราสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใตแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ (10,000 ลบ.)สรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง (15,000 ลบ./ไรละ 1,500 บาท)สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (10,000 ลบ.)พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม (15,000 ลบ.)
สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) (20,000 ลบ.)
-สงเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมสงเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อสงเขาโรงงานแปรรูปสับปะรด รวม 12 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
สมุทรสาคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีสงเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อเนนการบริโภคผลสด ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง
-สรางมูลคาเพิ่มในสินคายางพาราสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา (5,000 ลบ.)
-การใหภาครัฐเปนผูจัดการตลาด/ระบบขนสง มีแผนงาน/โครงการที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร ภายใต
แผนแมบทการพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (กษ) และแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) (สศช.) จํานวน 74 โครงการ วงเงิน24,151.71 ลานบาทลงพื้นที่สัมภาษณหนวยงาน ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
สินคาเกษตร
-หาวิธีทําใหราคาทางพืชผลทางการเกษตรเกษตรมีราคาที่สูงขึ้น อยูระหวางดําเนินโครงการควบคุมปริมาณผลผลิต ชวงเดือน มกราคม –มีนาคม 2560สงเสริมการใชยาง
ในหนวยงานภาครัฐ ปริมาณการใชยางน้ําขน 22,321.54 ตัน ปริมาณการใชยางแหง 2,953.16 ตัน ดําเนินโครงการสินเชื่อผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง ปริมาณ
การใชยางเพิ่มขึ้น ๓๕,๕๕๐ ตัน/ป
- ใหความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดการปญหาที่ดินทํากินแกเกษตรกร เชน พัฒนา
คุณภาพดิน ในพื้นที่จัดการปญหาที่ดินทํากิน พรอมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูยากไรในพื้นที่ทั้งดานพืช ประมง ปศุสัตว สรางโอกาสใหประชาชน เขาถึงแหลงทุนและสราง
ธรรมาภิบาล เชน ใหสหกรณกูยืม เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ หรือ การสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจนพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยการพัฒนากลุมอาชีพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาประมง และปศุสัตวและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกสานพลังประชารัฐในคณะทํางานพัฒนาเกษตรสมัยใหม (D6) และคณะทํางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

-๘-การเปดตลาดใหมในภูมิภาคอื่นนอกอาเซียนอยูระหวางดําเนินการเจรจาเปดตลาดสินคารวมกับหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ โดยมีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะเจรจา ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน และความตกลงการคาเสรีไทย-ตุรกี โดยตั้งเปาหมายสรุปผลการเจรจาภายในป 2561
-ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจใหมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก การปฏิรูปภาคการเกษตร ในคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร
และการสรางความสามัคคีปรองดองของกระทรวงเกษตรและสหกรณและคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 5 ฯ เชื่อมโยงและแผนพัฒนา
การเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
๔.

การลดความเหลื่อมล้ําดานสังคม การจัดระเบียบสังคมและการสรางความเปนธรรมในสังคมไทย
- จัดระเบียบสังคมรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามผูมีอิทธิพล มาเฟย คนใหญคนโตตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม ปราบปรามขบวนการคายาเสพติด ดําเนินคดี
เด็ดขาดและยึดทรัพย เพื่อขุดรากถอนโคน ปราบปรามการคามนุษยอยางเต็มที่ ซึ่งไดเห็นไดจากการจับกุมดําเนินคดีผูมีอิทธิพลอยางที่ไมเคยเห็นมากอน จัดระเบียบการคา
ขายบนทางเทา ชายหาด แกไขปญหารถสาธารณะ รถตู รถแท็กซี่ วินมอเตอรไซด จัดการแกปญหานักเรียนตีกัน การแขงรถในที่สาธารณะ การตรวจสถานบริการที่เปดเกิน
เวลา ปราบปรามแหลงอบายมุขแกไขปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และแกปญหาการรุกลําน้ําสาธารณะ
- การชวยเหลือและบริการประชาชนสวนราชการตาง ๆ ไดมีการเปดชองทาง/ระบบรับเรื่องรองเรียน / รองทุกขจากประชาชน ทั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขในภาพรวมของ
รัฐบาล และในสวนที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจของสวนราชการ เชน ศูนยบริการประชาชนในฐานะศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ศูนยดํารงธรรม ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขของสวนราชการตาง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนตน
- ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)เปนศูนยรวมการใหบริการงานบริการของหนวยงานภาครัฐ ที่อยูภายใตสังกัดเดียวกัน หรือตางสังกัดกัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการมาติดขอรับบริการในหลาย ๆ งานบริการ ณ สถานที่แหงเดียว ทั้งนี้ สวนราชการไดจัดตั้งศูนยบริการรวมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน อาทิ ศูนยบริการรวมกระทรวง เปนศูนยรวมงานบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกันมารวมใหบริการ ณ สถานที่แหงเดียว
ศูนยบริการรวมจังหวัด เปนศูนยรวมงานบริการของหนวยงานรัฐที่อยูในจังหวัดเดียวกันมารวมใหบริการ ณ สถานที่แหงเดียว ซึ่งปจจุบันหลายจังหวัดไดรวมศูนยบริการรวมไว
เปนศูนยเดียวกันกับศูนยดํารงธรรม ศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา เปนศูนยรวมงานบริการของหลายหนวยงานที่ตางสังกัดกันมารวมใหบริการ ณ สถานที่แหงเดียว โดย
สถานที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา
- โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค (Smart Card) ดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนที่
มีระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากนี้ยังไดเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร เพื่อความสะดวกในการชวยเหลือประชาชนใหตรงตามกลุมเปาหมาย
- สรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา คุมครองพื้นที่ปาไม ทวงคืนผืนปา แกไขปญหาขยะสะสมและตกคาง และจัดการปญหาผักตบชวา
- สรางภูมิกันที่ดีใหแกเด็กในสังคมไทยสนับสนุนชวยเหลือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับในโครงการเพชรน้ําหนึ่ง

-๙สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ และสงเสริมความแข็งแกรงของสภาเด็กและเยาวชน และอีกหลายโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน (เชนโครงการคุณแมวัยใส)รวมไปถึงการออก
พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 จนไดรับการชื่นชมจากองคกรอนามัยโลก
- แกไขปญหาขอทานเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทย จัดระเบียบคนขอทานและคนไรที่พึ่ง พัฒนาสงเสริมการฝกอาชีพใหสามารถทํางานหารายไดพึ่งพาตนเอง
-สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูแสดงความสามารถในที่สาธารณะ
-เงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูติดเชื้อ HIV
- ชวยเหลือคนพิก ารใหความชวยเหลือ ปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนคนพิการ ไดแก การออกบัตรประจําตัวคนพิการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป เพิ่มเบี้ย
ความพิการใหมากขึ้นสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ พัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพของคนพิการ สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพอิสระของคนพิการใหมีรายได
- แกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนยากจนอยางเปนระบบรัฐบาลเล็งเห็นวาการที่ประชาขนทุกคนมีที่อยูอาศัย เปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต จึงใหความสําคัญกับนโยบาย
การจัดหาที่อยูอาศัยใหกับคนยากจน เริ่มตั้งแตกลุมคนเรรอนไรบาน ก็จัดใหมีศูนยคนไรบานเพื่อเปนที่พักพิงที่เหมาะสมและปลอดภัยกวาการไปนอนพักอาศัยในที่สาธารณะ
กลุมคนยากจนหรือรายไดนอยที่ไมสามารถจัดหาที่ดินหรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง รัฐก็ไดจัดทําโครงการบานมั่นคง โดยการสนับสนุนเงินสําหรับจัดซื้อที่ดินสวนหนึ่งรวมกับ
การออมเงินในระบบสหกรณของกลุมคน สรางบานใหเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงการอาคารเชา และเชาซื้อ ของการเคหะแหงชาติ ที่มีราคาถูก มีอัตราผอน
ชําระนอย เหมาะสมกับรายไดของผูซื้อ มีโครงการบานพอเพียงชนบท ซึ่งเปนการซอมบานใหกับคนยากจน และโครงการซอมบานใหกับผูสูงอายุ และคนพิการ อีกดวย
- ดูแลคนไรบานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมคนไรบาน มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูศักยภาพบุคคลและสรางชุมชนคนไรบาน ชวยเหลือใหคนไรบานกลับคืนสูสังคม สามารถ
เปน สวนหนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงการพัฒนาศัก ยภาพของเครือ ขายคนไรบานใหมีค วามเขมแข็ง มีก ารสรางและพัฒนาศูน ยค นไรบานที่ดําเนิน การโดย
เครือขายคนไรบาน เพื่อดําเนินกิจกรรมฟนฟูศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆ
- ดูแลผูสูงอายุอยางเปนระบบครบวงจร ไดแก จัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ ใหประชาชนที่ไมไดอยูในระบบบําเหน็จบํานาญ สะสมเงินออมไวและไดรับคืนเมื่อครบอายุ
เชนเดียวกับบํานาญ สรางวินัยการออมใหคนในชาติ และเปนหลักประกันใหมั่นใจวาจะมีเงินใชในบั้นปลายชีวิตพรอมทั้งดําเนินมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจางงาน
ผูสูงอายุมาตรการสินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ผลัก ดันการนําเสนอรางพระราชบัญญัติก องทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... ปรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหมี
ความเหมาะสม จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สรางอาสาสมัครที่ไดรับการอบรมพรอมดูแลผูสูงอายุทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะผูสูงอายุ
โดยจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อเปนสถานที่ในการรวมทํากิจกรรมรวมกัน พรอมซอมแซมบานและปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตลอดจนการสรางกองทุน
สําหรับผูสูงอายุ ใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได
๕.

สรางความมั่นคงดานพลังงาน
-สรางความมั่นคง รัฐบาลดูแลในภาพรวม ปรับปรุงโครงสรางราคาพลังงานในราคาที่เปนธรรม เพื่อลดภาระคาใชจาย บริหารจัดการพลังงานของประเทศเพื่อใหมีไฟฟา มี
น้ํามัน มีกาซใชอยางมั่นคงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนสงเสริมอุปกรณประหยัดพลังงาน ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อพัฒนาเทคโนยีดานพลังงาน ภายใต
แผนบูรณาการพลังงาน 20 ป (2559-2579)

- ๑๐ -สรางความมั่งคั่ง เปดใหมีการแขงขันเสรีในธุรกิจพลังงาน บริหารจัดการทรัพยากรที่มีเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สงเสริมการลงทุน เกิดการจางงาน สรางรายไดเขาประเทศ
-สรางความยั่งยืนสงเสริมพลังงานทดแทนวางแผนพลังงานชุมชน ใหสามารถใชวัตถุดิบในทองถิ่นมาปรับใชเปนพลังงาน อาทิ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แกสชีวมวล
พลังงานน้ําขนาดเล็ก เพื่อลดรายจาย สรางรายได สรางความยั่งยืนกับชุมชน
๖.

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมใหความสําคัญในการทําใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยดวยการผลักดันใหออก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมขึ้น ทํา
ใหประชาชนสามารถมาใชบริการรับความชวยเหลือทางดานเงินทุนคาใชจายตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแกปญหาคนจนตองติดคุก
- ศูนยยุติธรรมชุมชน จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน ๗,๗๘๘ แหงทั่วประเทศ เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนอยางเปนรูปธรรม ทั้งเรื่องกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีซึ่งเปนกระบวนการทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพยขายทอดตลาดหรือฟองลมละลาย ทําใหลูกหนี้มีทางเลือกในการ
ชําระหนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การแกหนี้ที่ไมเปนธรรมอยางยั่งยืน และปราบปรามอยางเด็ดขาดคดีฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ
- พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายและคาตอบแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (แกไขเพิ่มเติม) เปนการลดความเหลื่อมล้ําและการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการของรัฐโดยการจายคาตอบแทนแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา เพื่อความรวดเร็วในการชวยเหลือตามเปาหมายของรัฐบาล
- ราง พ.ร.บ.การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด พ.ศ. .... เพื่อการสรางกลไกการบริหารการแกไขบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ
การพิจารณาผานที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนทีเ่ รียบรอยแลว

๗.

การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
- กําหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECซึ่งเปนการตอยอดจากแผนพัฒนาอีสเทิรนซีบอรด ที่เนนการลงทุนอุตสาหกรรมที่เปนแนวโนมของโลก ใน
๓ จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
- กําหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน โดยกําหนดพื้นที่แลว ๑๐ จังหวัด
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสงใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจโลกในปจจุบันและอนาคตโดยรัฐบาลมีเปาหมายการลงทุนทั้งทางรถ ทางรางทาง
อากาศ และทางเรือ พัฒนารถไฟทางคู ดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงพัฒนาการขนสงมวลชนอยางเปนระบบ ทั้งเสนทางภายในประเทศใหมีความครอบคลุมทั้ง
ภูมิภาค เชื่อมโยงไปสูประเทศในภูมิภาค ลดคาใชจายในการขนสง ลดตนทุนการทําธุรกิจ ประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น คาใชจายถูกลง สรางการทองเที่ยวในพื้นที่ใหม นํา
ความเจริญมาสูทองถิ่น สรางรายไดใหแกคนในทุกภูมิภาค
- พัฒนาการขนสงทางเรือ รัฐบาลไดดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือเฟอรรี่เชื่อมโยงอาวไทยตอนบนฝงตะวันออก และฝงตะวันตก ซึ่งมีศักยภาพทั้งสําหรับการทองเที่ยว ซึ่ง
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวนานาชาติและสําหรับการขนสงสินคา ซึ่งหากเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดรายไดอีกมหาศาลโครงการพัฒนาทาเทียบเรือ 3
แหง ไดแกทาเทียบเรือแหลมฉบัง ทาเทียบเรือมาบตาพุด และทาเทียบเรือสัตหีบ ใหพรอมเปนทาเรืออุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

- ๑๑ - พัฒนาทาอากาศยาน รัฐบาลไดดําเนินนโยบายในการพัฒนาทาอากาศยานหลัก 3 แหง ไดแก ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภาใหเปนศูนยกลางการบินของ ASEAN
พัฒนาสนามบินภูมิภาคใหมีศักยภาพรองรับผูโดยสารไดมากขึ้นพรอมทั้งยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยการบินใหเขาสูมาตรฐานสากล และยั ง วางแผนให ท า
อากาศยานอูตะเภา เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและซอมบํารุงรักษาอากาศยานของภูมิภาคอีกดวย ที่สําคัญ คือการเชื่อมตอการเดินทางใหถึงกันทั้งระบบ ทั้ง
ถนน รถไฟ ทาเรือ และสนามบิน ใหเปนรูปแบบการเดินทางอันทันสมัยเชนเดียวกับประเทศชั้นนําของโลก
- จัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ ลดภาระทางการคลัง
ของรัฐบาลในการระดมทุนเพื่อลงทุนโครงการโครงสรางพื้นฐาน เปนชองทางใหนักลงทุนและผูมีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพยสินของภาครัฐที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศ
- ผลักดันความเชื่อมโยงระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค เชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียงและนานาประเทศ โดยใชความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรของทําเลที่ตั้ง เชน เรงพัฒนา
ความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน การตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสง ระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียนสานตอความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน และความรวมมือในการพัฒนาระบบรางระหวางไทย-ญี่ปุน
- พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ เชน การเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน การสานตอโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน การดําเนินโครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในการทําธุรกิจโดยเฉพาะดานการตลาดผานการฝกอบรมใหความรูทางธุรกิจตั้งแตเริ่มตนทําธุรกิจจนถึงระดับสงออกไป
ตางประเทศ สนับสนุนเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อขยายตลาดและเผยแพรใหเปนที่รูจัก เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา รวมถึงสงเสริมการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชน การจดทะเบียนสิทธิบัตร ฯลฯ อีกทั้งไดมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผูประกอบการคายุคใหม หรือ
สถาบัน NEA (New Economy Academy) เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาผูประกอบการอยางครบวงจรในทุกระดับตั้งแตกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน ถึงกลุมเอสเอ็มอี
และผูสงออก นอกเหนือจากศูนยใหบริการตางๆ ที่ทําหนาที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ”ในการใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงสงเสริมใหมีการคาออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางตลาด
และสงเสริมการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจระดับจังหวัด (Biz Club) เพื่อรวมมือกันขยายโอกาสทางธุรกิจ
- แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการแกไขการทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” โดยกองทัพเรือเปนหนวยรับผิดชอบ และกระทรวงแรงงานไดปรับ
สถานะแรงงานตางดาวใหถูกตอง เพื่อแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โดยไดดําเนินการจัดระเบียบเรือประมง และบังคับใชกฎหมายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งดําเนินการปองกันและปองปรามการคามนุษยอยางเขมขน
- แกไขปญหาการบินพลเรือนจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.)” เพื่อดําเนินการแกไขขอบกพรองตามประเด็นขององคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และยกระดับมาตรฐานกิจการการบินพลเรือนของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
- สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมาตรการ
สงเสริมดานการตลาด เพื่อชวยดึงดูดและกระตุนใหมีการซื้อขายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น และผลักดันสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใหเปน
สินคาที่มีศักยภาพ (Product Champion)

- ๑๒ - ยกระดับประเทศใหเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวและกีฬากําหนดแนวทางการกระตุนเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคา การลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ปราบปรามทัวร
ศูนยเหรียญใหหมดสิ้น พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการทองเที่ยว ใหเปนเจาบานที่ดี พรอมดูแลนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพสรางการ
ทองเที่ยวใหมใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางแหงความบันเทิงอยางมีคุณภาพ รวมทั้งสงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางในจัดงานตางๆดานการทองเที่ยวและกีฬา อาทิ
ศูนยกลางการจัดงานแตงงาน ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอาหาร และเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ
- สงเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเดนของทวีปเอเชีย โดยการ
สนับสนุนการจัดงานที่มีความคลองตัวและเนนการบริการเปนหลักสําหรับนักทองเที่ยวที่เขารวมการประชุม
- สนับสนุน10อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่เปนสาขาหลักใหดีขึ้น และสรางอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพ เพิ่มมูลคาสินคาอุตสาหกรรม
ดวยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๘.

การปฏิรูประบบการศึกษา
- ปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ มุงเนนความรักชาติ ศาสน กษัตริย คุณธรรมจริยธรรม พรอมพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษ มุงสูความรูอันเปนสากลดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหประเทศไทยกาวสูประเทศที่มีการศึกษาระดับหัวแถวของอาเซียน ปลูกฝงเรื่องรากเหงาของตนเองและความรักชาติอยางเขมแข็ง ในขณะเดียวกัน
ก็สงเสริมความรูในระดับที่เปนสากลมากขึ้น ใชเทคโนโลยีใหสามารถเรียนรูไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
เพิ่มกลุมสาระการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรสถาบันพระมหากษัตริย ศีลธรรม และหนาที่พลเมืองในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสงเสริมการคิด
วิเคราะหผานกิจกรรมการเรียนรู
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดใหมีโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”เพิ่มเวลาการทํากิจกรรมนอกหองเรียนเพื่อสรางทักษะอื่นๆ ใหรอบดานแกปญหาการขาดแคลนครู
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใกลบานใหดีเทียบเทาโรงเรียนชั้นนํา และอุดหนุนเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

๙.

- สงเสริมการจัดตั้งแหลงการเรียนรูในชุมชนในทุกตําบล จัดตั้งแหลงการเรียนรูในชุมชน จํานวน ๗,๑๓๗ แหง เพื่อสรางและกระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
ประชาชน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับแหลงการเรียนรูในชุมชน บาน วัด โรงเรียน และภาคีเครือขาย
- จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย
- สรางสังคมอุดมปญญาสรางแรงบันดาลใจ ปลูกจิตสํานึกเชิงวิทยาศาสตรผานกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ คาราวานวิทยาศาสตร รวมทั้งสนับสนุน
หองเรียนวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การปฏิรูประบบสาธารณสุข
- พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพ โดยมุงเนนใหประชาชนทุกกลุมวัยไดรับบริการอยางทั่วถึง มีความครอบคลุมของบริการที่ไดมาตรฐาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ตั้งแตระดับเขตบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ใหประชาชนไดรับการดูแล

- ๑๓ -

-

-

๑๐.

รักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพ และพัฒนาระบบการสงตอใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการในระบบประกันสุขภาพอยางทั่วถึง สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดตามความจําเปน
ทั้งในหนวยบริการ ในชุมชน หรือที่บาน โดยสงเสริมการมีสวนรวมอยางสรางสรรคจากทุกภาคสวน
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพราะระบบบริการปฐมภูมิ คือ การใหบริการสาธารณสุข
ดานแรกที่เนนการมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เพื่อเปนสื่อในการนําความรูและนําบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไปสูประชาชน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนด “ใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม” จึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการสุขภาพทุกที่ทั้งในสถานบริการและในชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัวเบื้องตน เมื่อมีอาการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม
พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มการเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
แบบครบวงจรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพิ่มความคุมครองผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ดวยมาตรการ “เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ” โดยการใหบริการตาม
ขั้นตอนและเกณฑที่กําหนดไว
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เชน ภัยพิบัติ และโรคระบาดตางๆ โดยจัดตั้งศูนย
(War Room) ทุกเขตทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทํางานกับระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล โดยมีแพทยเฉพาะทางดานระบาดวิทยาออกสอบสวนและควบคุมโรคอันตราย
เพื่อปองกันผลกระทบดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และสรางความมั่นคงดานสาธารณสุขของไทย
สงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยใหเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ สนับสนุนการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสรางเสริม
สุขภาพ การสรางความรู ความเขาใจ และการใชสมุนไพรอยางถูกตอง เหมาะสม พัฒนาใหสมุนไพรไทยเปนที่ยอมรับ นาเชื่อถือทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
การจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน เพื่อใหเกิดการประสานงานขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการรวมกันแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งเปนกลุมจังหวัดที่อยูใกลกัน (เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙)

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กําหนดนโยบาย “การจัดที่ดินทํากินใหชุมชน”(www.onep.go.th/land)เพื่อจัดการที่ดินภาครัฐ อนุมัติ/อนุญาตใหเกษตรกรผูยากไร หรือจัดการที่ดินทํากินใหชุมชน
เพื่อใชประโยชนรวมกันโดยเปนการเพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตตามคูมือการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เปาหมายการจัดที่ดินกินใหชุมชน จํานวน
249 พื้นที่ ปจจุบันดําเนินการอนุญาตใหเขาทําประโยชนแลว 66 พื้นที่ และจัดผูยากไรลงในพื้นที่แลว จํานวน 114 พื้นที่
- การสรางการรับรูดานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สร างความตระหนักถึงภัยธรรมชาติและปญหา การพยากรณ เตือนภัย และการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อเฝาระวัง สรางแนวคิดรั บทราบถึงแหล งสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ จุดจายน้ําบาดาล แหลงน้ําสาธารณะ พื้นที่เฝาระวังแผ นดินไหว
จุดเฝาระวังไฟปา ผาน Mobile Application : NATURE4THAI

- ๑๔ - การชวยเหลือ/การบริการประชาชน/การขอรับการสนับสนุน และการรับเรื่องรองเรียน ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานชองทางสายดวน 1310
หรือเบอรโทรศัพท 02-265-6223-5 และระบบรับเรื่องรองเรียน e-Petition (www.petition.mnre.go.th)
- ใหความสําคัญกับการปกปองทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยการแกปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขต
ใหชัดเจน และกําหนดเปาหมายในการรักษาพื้นที่ปาไมการแกไขปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยวิธีปกไมไผชะลอความรุนแรงของคลื่น
มาตรการเพื่อสงเสริมการฟนตัวเองของแนวปะการัง การใชประโยชนแนวปะการัง รวมทั้งจัดระเบียบการทองเที่ยวทางทะเลและจัดทําแนวทางบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
อุทยานแหงชาติในระยะ ๒๐ ป
- กําหนดนโยบาย “พลิกฟนผืนปา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม ปกปองผืนปาใหคงสภาพสมบูรณ 102.4 ลานไร หรือรอยละ 32 ของ
พื้นที่ประเทศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการทวงคืนพื้นที่ปาไมจากนายทุน ไดพื้นที่คืน 428,065 ไรฟนฟูสภาพปาใหเกิดความสมบูรณ115,119ไร สงเสริมการปลูกปา
เศรษฐกิจ 102,805 ไรและปลูกปาเพิ่มพื้นที่ปาไม 197,338.67 ไร
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมมีเปาหมายในการจัดตั้งปาชุมชนทั่วประเทศ รวม 21,850 หมูบาน พื้นที่ประมาณ 10 ลานไร
ปจจุบัน จัดตั้งปาชุมชนแลว รวมทั้งสิ้น 10,๕๓๗ หมูบาน พื้นที่ประมาณ ๕.๗๗ ลานไร โดยมีการดูแลรักษาปาในรูปแบบของเครือขายปาชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนจะตั้งกติกา
ในการแบงปนการใชทรัพยากรธรรมชาติจากปาไม และเปนการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางแหลงศึกษาเรียนรูทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น ทั้งนี้ ประชาชนไดประโยชนจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการอยูอาศัยในสภาพปาที่คงความสมบูรณ ตลอดจนเกิดความ
ภาคภู มิใจและความหวงแหน จากการมี สวนร วมในการฟ น ฟู พั ฒนา และรั ก ษาพื้ น ที่ ปา ในความดู แ ลของตนเอง(www.http://new.forest.go.th/community-extension/2017/02/02/ผลการอนุมัติโครงการปา)
- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียมาเปนแหลงทรัพยากรทดแทน เพื่อผลักดันใหเกิดระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของ
Circular Economy รวมทั้งลดการเกิดขยะและปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
- ปรับปรุงแกไขพ.ร.บ. แรพ.ศ. 2510 เปนพ.ร.บ. แรพ.ศ. 2560เพื่อใหสอดกับคลองสถานการณปจจุบันและบริบทของการพัฒนาประเทศและจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรของประเทศภายใตความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดลอม
๑๑.

การปราบปรามทุจริต และคอรรัปชั่น
- กําหนดใหเปนวาระแหงชาติกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเปนวาระแหงชาติและกําหนดใหป ๒๕๕๙ เปน “ปแหงธรรมาภิบาล” โดยมุงเนน การ
ปลูกฝงและสงเสริมสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ดานคุณธรรม จริยธรรมกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและปรับปรุงกฎมายที่เกี่ยวของ ครอบคลุม
แนวทางการสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริต และการสรางกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
- กําหนดมาตรการทีเ่ กี่ยวของกับการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ที่สําคัญคือ
๑) ผลักดันใหมีการออก พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต พ.ศ.2559เพื่อตัดสินคดีทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐที่แยกออกมาพิจารณาคดีเปนการเฉพาะและให

- ๑๕ ทํางานไดอยางรวดเร็ว ซึ่งคดีสวนใหญจะมาจากการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
๒) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปด
โอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
๓) ปรับปรุงระบบการใหบริการของรัฐ ใหประชาชนไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ดวยผลักดันใหมีการออก พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีความชัดเจน โปรงใส ไมคลุมเครือ ลดความซ้ําซอน ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ พรอมทั้งนํา “สื่ออิเล็กทรอนิกส” มาใชอํานวยความสะดวกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้นอกจากอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและนักลงทุนแลว ยังถือเปนกาวแรกของการปฏิรูประบบราชการและแกปญหาการทุจริตใน
ภาครัฐ
๔) แกไขกฎหมาย ป.ป.ช. ใหเจาหนาที่รัฐที่รับสินบนมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต (มาตรา 123/2) และใหเอาผิดกับเอกชนที่จายสินบนดวย (มาตรา 123/5)
๕) การนํามาตรฐานปองกันการทุจริตในระดับนานาชาติมาใชกับโครงการของภาครัฐ ทั้งขอตกลงคุณธรรม โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ และโครงการความโปรงใส
ในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ
๖) จัดตั้งศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอ.ตช.) เพื่อบูรณาการการทํางานของหนวยงานตอตานปราบปรามการทุจริต
๗) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อทําใหการบริหารงานและการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจมีความโปรงใส และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศ
๘) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อตรวจสอบโครงการตางๆ ใหเกิดความโปรงใส คุมคา และเกิดประโยชนตอสวนรวม
อยางแทจริง

