สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
**************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
๑. การเข้าสู่เดือนรอมฎอน
เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจาปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 รัฐบาลขอส่งความ
กฮ.
ปรารถนาดีไปถึงชาวไทยมุสลิมทุกคน และขอสนับสนุนคาแนะนาของคณะกรรมการอิสลาม
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาหรับการถือศีลอดด้วยความศรัทธาปฏิบัติ ตนตาม
แบบอย่างของศาสดาและปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ร่วมกันดูแล
ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด
และอบายมุขทั้งปวงตลอดเดือนรอมฎอน อีกทั้งขอให้สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ห้วงเดือนรอมฎอนเกิดความสงบสุข
หัวข้อ
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๒. แนวทางการสร้ า ง
การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนในสถานการณ์ที่มี ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ยากเพราะการ
ความสามัค คีปรองดอง สร้างความปรองดองเป็นเรื่องของความสมัครใจและความยินยอมของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม
และการขั บ เคลื่ อ นการ ระยะเวลา 4 ปี ของ คสช. ถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงและสามารถ
ปฏิรูปประเทศ
เริ่มต้นการปฏิรูปประเทศไปแล้วหลายประการ การปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศในช่วงระยะเริ่มต้นสามารถสรุปได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาความยากจน การปฏิรูปของรัฐบาลเริ่มจากการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยบูรณาการหลายหน่วยงานด้วยการผลั กดันกฎหมายและโครงการต่าง ๆ เช่น การออก
พระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ความรู้ทางการเงินและการทาบัญชีครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้ อย พร้อมทั้งการส่งเสริมการฝึ กอาชีพเพื่อให้ มีรายได้ และพึ่ งพา
ตนเองได้ ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายขายฝาก
กฎหมายสถาบันการเงินประชาชน และกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นกลไก
สาคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้า เนื่องจากเป็นปัจจัย
การผลิตที่สาคัญของประเทศ ซึง่ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งรัฐบาล
ได้กาหนดเป้ าหมายเพิ่มให้ เป็นร้อยละ 40 ตามแผนดาเนินการระยะ 10 ปี โดยรั ฐบาลให้
ความสาคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทากิน โดยมีคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดาเนินการบริหารจัดการในภาพรวม รวมทั้งผลักดันกฎหมายสาคัญ ๆ
เช่น กฎหมายป่าชุมชน รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เพื่อสร้างพื้นที่ ทาง
เศรษฐกิจในการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ การสร้างสวนป่าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น
สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ มีทั้งการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งโดยรัฐบาลได้ผลักดันให้มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้าของประเทศตามแผนงาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) โดยมีสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติทาหน้าที่
ในลักษณะ Single Command อย่างมีเอกภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้าให้กับ
ภาคครัวเรือน ภาคการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการรักษา
สมดุลทางธรรมชาติของประเทศ

สน.ปท.
สน.บท.
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2. การแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมลาเพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม รัฐบาลได้
ดาเนินการสร้างความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมผ่านกลไกของ พ.ร.บ.ค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้เสียหาย
โดยเน้นการทางานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นขอ
ความช่วยเหลือได้ที่สถานีตารวจทุกแห่งหรือสานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองลาดพร้าวมีเป้าหมาย 50 ชุมชน มีความคืบหน้า
ไปแล้วร้อยละ 30 การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกคูคลองสาธารณะ
และปั ญหาน้ าท่วม นอกจากนี้ ยังมีโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง (แฟลตดินแดง) แบ่งการ
ดาเนินการเป็น 4 ระยะ โดยระยะแรกดาเนินการสร้างอาคารที่พักหลังใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่
ชุมชนแออัดและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมอีกด้วย
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
มีการผลักดัน ๒ มาตรการสาคัญ คือ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ระบบ
CoST: Construction Sector Transparency) และข้อตกลงคุณธรรม (ระบบ IP: Integrity Pact)
ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ โดยมี
คณะผู้สังเกตการณ์ติดตามการประมูลในขั้นตอนการเสนอราคา การตรวจเอกสาร เป็นต้น
นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดทาแอปพลิเคชั่น “ภาษีไปไหน” เปิดบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาล
อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพื่อให้การจัดหาวัสดุของภาครัฐมีความโปร่งใส
ทั้งนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีศูนย์อานวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และสร้างกลไกนี้ในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด
ทุกจังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งให้หน่ วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้ง เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น สายด่วนรัฐบาล 1111, สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567, สายด่วน
ไทยนิยมยั่งยืน และสายด่วน คสช. 1299 เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนวงเงินกว่า
2.4 ล้ านล้ านบาท เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและประชาคมโลก ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และในปี ๒๕๖๑ จะผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 1 ล้านล้านบาท เช่น รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน, รถไฟฟ้าสีแดงอ่อน แดงเข้ม - สีม่วงใต้, รถไฟทางคู่ระยะที่ 2, การปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง, การปรับปรุงทาง
ยกระดับ - ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลและโทรคมนาคมอีกกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้าด้านสาธารณสุข การเชื่อมโยงการค้า (e-Commerce)
และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
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การลงทุนโครงสร้างดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึง่ เป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เช่น มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่กาหนดเป้าหมายการพัฒนาตามแผน 5 ปี คาดว่าจะกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า 200,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ EEC จะเป็นต้นแบบความสาเร็จให้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน 10 แห่ง
ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น
จานวน 51 โครงการ นอกจากนี้จะมีการจัดทาผังเมือง การจัดหาที่ดิน การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเพิ่มเติม โดยรัฐบาลได้จัดให้มีการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ระบบบริหารจัดการภายในพื้นที่ ทั้งด้านความปลอดภัยในการทางาน สุขอนามัย
การจัดการน้าและขยะ รวมทั้งดูแลความมั่นคงชายแดนด้วย
นอกจากนี้ รั ฐบาลให้ ความส าคั ญในด้ านการปรั บปรุ งกระบวนการให้ บริ การภาครั ฐ
โดยเฉพาะการอานวยความสะดวกและการอนุมัติ-อนุญาตให้รวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น
ทาให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ Ease of Doing Business ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ในการประเมินครั้งที่ผ่านมา
5. การยกระดับการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
ช่วยอานวยความสะดวกในการชาระเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น การชาระเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ระบบดังกล่าวด้วย และสาหรับภาครัฐได้มีการปรับตัวเรื่องการรับชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ให้สะดวกขึ้นผ่านเดบิตการ์ด เป็นต้น
ในระยะต่อไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลสวัสดิการสังคม
และระบบการรับจ่ายเงินให้แก่ประชาชน เพื่อภาครัฐจะได้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงคน ลดการทุจริตในกระบวนการจ่ายเงินของภาครัฐ เช่น
ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้สร้างระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผู้ประสบภัยทางสังคมที่มี
บัญชีกับธนาคารกรุงไทยสามารถรับเงินอุดหนุนได้ทันที รวมถึงการรับเงินผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้บัตร e-Money ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่ นดิน
และการบริการภาครัฐอย่างกว้างขวาง อาทิ การพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม ระยะ 20 ปี
โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการดาเนินงาน
เกษตรแปลงใหญ่เป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อีกตัวอย่างหนึ่งคือร้านค้าดิจิทัลชุมชนที่เป็นการยกระดับการบริหารร้านค้าปลีกที่ได้ขยายผล
จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐซึ่งสามารถทาการค้าออนไลน์ (e-Commerce) โดยเริ่มจากร้านค้า
ประชารัฐที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐ และจะดาเนินการให้ครบ 75,030 หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

~๔~
หัวข้อ

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
สิ่งสาคัญในการบริหารราชการในอนาคต คือ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG
Data) ของภาครัฐ โดยมีการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 4 ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง เช่น
ฐานข้อมูลกลางและภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และฐานข้อมูลอัตลั กษณ์
บุคคล ๒) ด้านทรัพยากรน้าและภูมิอากาศ ๓) ด้านข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
และ ๔) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติและระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
ข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง
มีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งนาไปสู่การกาหนดทิศทางการบริหารประเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์
6. การส่งเสริ มการมีส่ วนร่ วมเพื่ อสร้ างความเข้ มแข็งและปรองดองในสั งคมและ
บ้านเมือง เป็นเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนทุกภาคส่วนแล้ว โครงการที่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่อาจสาเร็จลงได้ การมีนโยบาย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกมิติ ทุกกิจกรรม ได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อเปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย มีการเสริมสร้าง
กลไกประชารัฐมาขับเคลื่อน เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มีการทาประชาคมรับฟังปัญหา
ระดับชุมชนและสารวจความต้องการด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดสรรเงินงบประมาณ 150,000
ล้านบาท ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ กลไกประชารัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้าง Smart City เมืองน่าอยู่
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ Smart City เมืองอัจฉริยะที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น
และภูเก็ต โดยมีการพัฒนาพื้นที่ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศโดยการเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ
ตาบล ชุมชน ท้องถิ่น เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ทาให้การขับเคลื่อนมีพลังและทิศทางทีช่ ัดเจนในอนาคต

๓. การสร้างความเข้าใจ
รัฐบาลและ คสช. ไม่ต้องการให้ประชาชนหลงเชื่อคาวิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือน ไม่สุจริต
ที่ถูกต้องในขันตอนการ และขาดความรับผิดชอบ รัฐบาลและ คสช. ต้องการให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดาเนินการ
ปฏิรูป
ปฏิรูปให้สาเร็จผ่านกลไกการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอฝากบทกลอน
สะท้อนถึงการปฏิรูปดังนี้
“ถึงวันนี้ ยังมีหลาย ความคิดเห็น ว่าจาเป็น ไม่จาเป็น ให้หวนหา
ประชาธิปไตย นักเลือกตั้ง ที่ผ่านมา
ล้วนกล่าวว่า ทาวันนี้ ดีไม่พอ
อาจไม่ดี ในสายตา ของพวกเขา
ทาแบบเรา ยั่งยืน หลาย พ.ศ.
ให้เปล่าเปล่า ตามใจ เท่าไรพอ
ตั้งตารอ ไม่เรียนรู้ พัฒนา
เพียงเริ่มต้น เคารพ ข้อกฎหมาย ไม่บานปลาย ขัดแย้ง แจ้งข้อหา
กี่ชีวิต ทรัพย์สิน สูญสิ้นมา
เพื่อวันหน้า ไม่มี แม้สักคน
ขอคนไทย ทบทวน เฝ้าหวนคิด
แล้วตั้งจิต พัฒนา หาเหตุผล
เกิดความสุข ถ้วนทั่ว ทุกตัวตน
อย่าให้คน มองแค่เปลือก เลือกตั้งมา”

สน.มน.

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

