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1. การพัฒนา
ด้านคมนาคม
ขนส่ง และการ
พัฒนาเมือง
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รับผิดชอบ
ในอดีตถนน ทางรถไฟ และสายไฟฟ้าเป็นดัชนีชี้วัดการนาพาความเจริญไปสู่ ทุกสานัก/
ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลและในปัจจุบันดัชนีชี้วัดความเจริญจะไม่แตกต่างจากเดิม แต่ด้วย
กอง
ในบริ บ ทของโลกที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ รั ฐ บาลต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาขี ด
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อนาพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและ
ยกระดับ การพั ฒ นาประเทศแบบก้าวกระโดด โดยให้ ความส าคัญ กับ การวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการลงทุน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
การลงทุน โครงสร้างพื้ นฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศ รัฐ บาลได้ด าเนิ นการ
ขับเคลื่อน อาทิ (1) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง แบบไร้รอยต่อเชื่อม
ไทย เชื่อมโลก และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ในอนาคต (2) การพั ฒ นาโครงข่ า ยโทรคมนาคม ได้ แ ก่ การขยายโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (เน็ตประชารัฐ) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้า
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (3) การปรับ
โครงสร้ างพื้น ฐานให้ รองรับรู ปแบบการค้า การเงิน การทาธุรกรรม-สัญ ญา การ
บริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ “แบบดิจิทัลยุคใหม่ ” รวมไปถึง การแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นเพื่อ
เป็นการวางรากฐานการพัฒนาต่อไป
รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายด้านการคมนาคม เพื่อความสุขของประชาชน โดย
กระทรวงคมนาคมได้ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” และคนไทยมีความสุขตลอดทุกการเดินทาง One Transport for all on
the move
- รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คนกรุงเทพจะได้ใช้รถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงโครงข่ายทั่ว
ทั้ ง กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ครอบคลุ ม มากที่ สุ ด ในรอบ 20 ปี
สามารถเดินทางจากบางใหญ่ถึงบางซื่อในเวลาที่รวดเร็ว (ระยะทาง 23 กิโลเมตร 16
สถานี) ด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
จากบางซื่อถึงเตาปูน โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานี นอกจากนี้ พัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียว
จากกลางเมืองถึงสาโรง พร้อมขยายเส้นทางถึงสมุทรปราการในอนาคต รวมถึงได้ใช้
บริการรถไฟฟ้าครอบคุลมทุกทิศทาง เช่น เข้าถึงฝั่งธนบุรี ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
(ช่ว งหั วล าโพง – บางแค และช่ว งบางซื่อ – ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร 21
สถานี ) ซึ่งมีสถานีที่โดดเด่น สวยงาม เชื่อมต่อ สายตลิ่ งชัน และรังสิต – ปทุมธานี
ด้ว ยรถไฟฟ้าสายสี แดง (ระยะทาง 41 กิโลเมตร 13 สถานี) เข้าถึงฝั่ งมีนบุ รีด้ว ย
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี ระยะทาง 41 กิโลเมตร 13 สถานี)
และสามารถใช้ Monorail 2 สายแรกของประเทศ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย –
มีนบุรี ระยะทาง 35 กิโลเมตร 30 สถานี)และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว –
สาโรง ระยะทาง 30 กิโลเมตร 23 สถานี)
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พัฒนาการเดินทางที่สะดวกขึ้น ด้วยบัตรแมงมุม ที่เป็นตั๋วร่วมที่ใช้ได้กับรถไฟฟ้า
รถโดยสารขสมก. และรถไฟฟ้า Airport Rail Link เชื่อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาหรับ
ผู้ที่มีรายได้น้อย และจะขยายการเชื่อมโยงไปสู่การเดินทางอื่น ๆ ในอนาคต
- การพั ฒ นารถไฟจะท าให้ ป ระชาชนสามารถใช้ ส ถานี ก ลางบางซื่ อ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการเดินทางโดยรถไฟยุคใหม่ทุกระบบ เป็น “ศูนย์กลางระบบรางแห่ง
ใหม่ของประเทศ” รวมทั้งเป็น “ศูนย์กลางของ Smart City” ย่านธุรกิจการค้าใหม่
ของอาเซียน รวมไปถึงการพัฒ นาการให้ บริการรถไฟขบวนใหม่ที่สะอาด ปลอดภัย
และมีตู้พิเศษสาหรับเด็กและสตรี นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการท่องเที่ยวทางรถไฟสู่
แหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจ ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้รวดเร็วตรงเวลา ด้วยรถไฟทางคู่
16 สายทาง กว่า 3,000 กิโลเมตร ที่มีความปลอดภัย และในอนาคตจะได้ใช้รถไฟ
ความเร็วสูง สู่ 4 ภูมภิ าค
- การพั ฒนาโครงข่ายถนน ประชาชนในชนบทได้ใช้ถนนลาดยาง ทั่ วประเทศ
เกือบ 7,000 กิโลเมตร การเดินทางระหว่างจังหวัดและภูมิภาค มีความล่องตัว ปลอดภัย
ด้ วยการขยายทางหลวงและทางหลวงชนบท จาก 2 ช่ องจราจร เป็ น 4 ช่ องจราจร
ระยะทางเกื อบ 2,500 กิ โลเมตร การขนส่ งสิ นค้ ารวดเร็วด้ วยโครงข่ ายมอเตอร์ เวย์
ระยะทางรวม 324 กิโลเมตร และประชาชนในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เดินทางได้คล่องตัวขึ้น
ด้วยการเดินทางบนทางด่วน อุโมงค์ ทางลอด และสะพานข้ามแม่น้า ที่ช่วยแก้ปัญหาจราจร
- การเดินทางทางอากาศ มีการใช้บริการท่าอากาศยานที่สะดวก รวมเร็วขึ้น
จากการปรับปรุงท่าอากาศยานหลักของไทย ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าอากาศยาน
ภู มิ ภ าค ทั่ วประเทศ อาทิ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ระยะที่ 2 พร้อมเปิ ดใช้ บริ การ
2565 รองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปี ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 พร้อม
เปิดใช้บริการ 2568 รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
เริ่มดาเนินการปี 2562 รองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคนต่อปี และก่อสร้างท่าอากาศยาน
เบตง จังหวัดยะลา
- การเดินทางทางน้าที่ดีขึ้น ผู้ใช้เรือโดยสารกรุงเทพฯ ได้ใช้เรือโดยสารที่ปลอดภัย
ด้วยสถานีเรือด่วนในแม่น้าเจ้าพระยา 19 แห่ง เปิดให้บริการปี 2560 เพื่อเป็นทางเลือก
การเดินทาง และนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์เดินทางและท่องเที่ยวทางทะเล
ด้วยเรือเฟอร์รี่ ข้ามอ่าวไทย เส้ นทางพัทยา – หั วหิ น ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 40 นาที
ส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน 3 เส้นทาง ภูเก็ต – พังงา – กระบี่ และโดยสาร
เรือโดยสารประจาทาง ฝั่งอ่าวไทย 5 เส้นทาง ที่สะดวกและรวดเร็ว ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ได้ ใช้ ท่าเรือแหลมฉบั ง สามารถรองรับสิ นค้า 18.1 ล้ าน TEUs ต่อปี เปิ ดให้ บริการปี
2563 และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ ผ่านลาน้าป่าสัก
สามารถรองรับปริมาณสินค้า 50 ล้านตันต่อปี
นอกจากนี้ รัฐบาลได้พัฒนาโครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเมือง โดยการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดาเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ทาให้พื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การไฟฟ้ านครหลวงได้น าสายไฟฟ้าลงใต้ดินที่ ถนนสี ลม เมื่อปี 2527 แต่ด้วย
ปัญหาในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่ทาให้การดาเนินโครงการไม่สามารถ
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ดาเนินการได้อย่างคล่องตัว จนกระทั่งเมื่อ 1 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กม. ภายใต้งบประมาณ 48,000 ล้านบาท รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 214.6 กิโลเมตร พร้อมทั้งเร่งรัดให้โครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี
ด้วยระยะเวลาที่จากัด การไฟฟ้านครหลวงจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนโครงการ จึงทาให้ เกิดการร่วมลงนาม
บั น ทึ กข้ อตกลงระหว่ าง 5 หน่ วยงาน ประกอบด้ วย กรุ งเทพมหานคร ส านั กงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด และสานักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ ซึ่ งแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น โครงการ เช่ น
กรุงเทพมหานครสนับสนุนด้านการอานวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ทางเท้าส าหรับ
ดาเนินโครงการฯ สานักงานตารวจแห่งชาติสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
ก่ อ สร้ า ง และ กสทช. ร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาสายสื่ อ สารโดยวิ ธี ก ารขอความร่ ว มมื อ
ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับสายไฟฟ้าของ กฟน.
ในปี 2562 มีโครงการที่จะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย (1) โครงการถนนพิษณุโลก
ถนนนครสวรรค์ และถนนเพชรบุรี (2) โครงการถนนนานา (3) โครงการถนนสาธุประดิษฐ์
และถนนสว่างอารมณ์ (4) โครงการถนนวิทยุ ระยะทางรวม 5.1 กิโลเมตร นอกจากนี้
ยั งมีโครงการที่จะลงนามสั ญญาก่ อสร้างเพิ่ มเติม อี ก 114.9 กิโลเมตร คิดมูลค่ าของ
สัญญาเป็นจานวนกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้แก่โครงการในพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการ
ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น
อย่างไรก็ตาม นอกจากการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแล้ว สิ่งที่ กฟน. ให้ความสาคัญ
คือ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลของ
แต่ ละโครงการฯ พร้ อมจั ดให้ มี ศู นย์ ประสานงานของ กฟน. ในบริเวณพื้ นที่ โครงการ
เพื่ อรั บฟั งปั ญหาและน ามาพิ จารณาปรับปรุงแผนงานให้ มี ความเหมาะสมและส่ งผล
กระทบต่ อประชาชนให้ น้ อยที่ สุ ด ทั้ งนี้ เพื่ อน าไปสู่ เป้ าหมายที่ จะท าให้ เมื องหลวงมี
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และทาให้
เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน
2. การพัฒนาด้าน
ตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี 2551 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการหดตัว ทุกสานัก/
เศรษฐกิจ และการ ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะการส่งออก ซึ่งได้เข้ามาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทา
กอง
ลงทุนภาครัฐ
ให้ ภาคเอกชนไทยชะลอการลงทุน พร้อมทั้ง ยังมีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในช่วงถัดมาทาให้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่ดีนั ก ภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อช่วยกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนภาคเอกชนตามมา ทั้งนี้ มีการศึกษา ชี้ว่า “การลงทุนภาครัฐ” โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นความต้องการต่อสินค้าและบริการ
ของประชาชน ช่วยลดต้นทุนของการดาเนินธุรกิจโดยเฉพาะด้านการขนส่ง ซึ่งจะเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่งขัน และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ งจะเอื้อให้เกิดการกระจายตัวของ
ความเจริญไปยังชนบท และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและการสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีด้วย
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รายละเอียด
อย่างไรก็ดี การลงทุนภาครัฐเป็นอีกภาระค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อ “หนี้สาธารณะ”
ของประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนของรัฐ มีสัดส่วน
ประมาณ ร้ อยละ 73 และ 22 ของงบประมาณทั้ งหมด ซึ่ งการที่ รัฐบาลเร่งลงทุ นใน
โครงการต่ าง ๆ อย่ างต่ อเนื่ องท าให้ สั ดส่ วนการลงทุ นภาครั ฐปรั บขึ้ น และรั ฐบาลให้
ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อให้สามารถดาเนินนโยบายต่าง ๆ ได้อย่าง
ราบรื่นทั้งในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยไม่ให้ภาระหนี้ภาครัฐส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของประเทศ
หากเปรียบเทียบระดับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยในปัจจุบัน ยังอยู่ใน
ระดับต่ากว่า “วิกฤตต้มยากุ้ง” เมื่อปี 2540 ขณะที่การลงทุนในประเทศอื่น ๆ สามารถ
ฟื้นตัวกลับมาลงทุนได้สู งกว่าในช่วงวิ กฤตดังกล่ าว โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการ
กระตุ้นการลงทุนเพิ่มเติม โดยเริ่มจากการลงทุนของภาครัฐภายใต้ความระมัดระวังเรื่อง
วินัยการคลัง โดยการหาแหล่งเงินทุนและแนวทางการทางานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วย
ลดทอนการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความต่อเนื่อง
และไม่เป็นภาระของประเทศมากเกินไป ทั้งนี้ แนวทางสาคัญที่รัฐบาลนามาใช้ดาเนินการ
เพิ่มขึ้น คือ โมเดลธุรกิจแบบ “ร่วมทุน” หรือการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรียกว่า PPP ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ทาให้แบ่งเบา
ภาระงบประมาณภาครัฐและหนี้สาธารณะของประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ พร้อมทั้ง ยกระดับบริการด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
โมเดล PPP ทาได้หลายรูปแบบโดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของ
โครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ที่รัฐร่วมลงทุนที่ดินและก่อสร้างให้ และเอกชนจะเป็น
ผู้ ลงทุ นระบบเดิ นรถและการเดิ นรถ ซึ่ งเอกชนต้องรับความเสี่ ยงจากผลประกอบการ
พร้อมทั้งต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของโครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
สัญญา เป็นต้น ดังนั้น ขั้นตอนการกาหนดเงื่อนไขการร่วมทุน (TOR) จะไม่เอื้อประโยชน์
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป และกาหนดเงื่อนไขโครงการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
มากที่สุด
รั ฐบาลนี้ ได้ น าเรื่ องข้ อตกลงคุ ณ ธรรม ให้ มี ผู้ สั งเกตการณ์ อิ สระร่ วมด้ วย ใน
กระบวนพิจารณาโครงการร่วมทุน ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญกับการสร้างความโปร่งใส ลด
ความเสี่ยงคอรัปชั่นของโครงการ นอกจากนี้ มีการติดตามฝ่ายรัฐและเอกชนให้ดาเนินการ
ตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันและไม่ให้โครงการสะดุด
ทั้งนี้ การลงทุนแบบ PPP จะช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐทาให้ภาครัฐสามารถ
บริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อเร่งลงทุนในโครงการที่จาเป็นและสาคัญอื่น ๆ เพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ จะต้อง
ช่ วยกั น ดู แลให้ รายจ่ ายประจ า - รายจ่ า ยลงทุ น สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเบิกจ่ายให้ได้ตามกาหนดเวลา โดยต้องมองภาพแผนการใช้จ่ายใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว เพื่อรักษาวินัยการคลังของประเทศด้วย
ส าหรับกรณี งบประมาณรายจ่ายทุกกระทรวง ทั้งฝ่ ายความมั่ นคงและฝ่ ายอื่ น
ขอให้ พิจารณาข้อเท็จจริงว่ารายได้ของประเทศเพิ่ มขึ้นหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง
ปัจจุบัน การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงเพิ่มขึ้นอย่างมีสัดส่วนสัมพันธ์กันในทุก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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3. บทส่งท้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด

กระทรวง และมีการกาหนดสัดส่วนในงบประมาณรายรับ – รายจ่าย อย่างชัดเจน รัฐบาล
ทุ กรั ฐบาลจ าเป็ น ต้ องให้ ความส าคั ญ กั บทุ กหน่ วยงาน ทุ กกิ จกรรม ทั้ งในส่ วนของ
ประชาชน และของพลเรือน ตารวจ ทหาร ซึ่งเห็นได้ว่างบประมาณที่ลงไปสู่ประชาชน
มากกว่ าเดิ มในทุ กมิ ติ ทั้ งระบบงานในปั จจุ บั นและการลงทุ นเพื่ ออนาคต รั ฐบาลไม่
ต้องการให้นั กการเมือง พรรคการเมือง นามาหาเสียงที่คลุมเครือไม่ชัดเจน จนนามาซึ่ง
การสร้างความเกลียดชังโดยไม่มีหลักการ ไม่เข้าใจกฎหมาย พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ทาให้หนี้สาธารณะ
สูงขึ้นหรือเงินสารองของประเทศลดน้อยลงไป ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคง
จะใช้งบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรร ใช้ในการซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์
เพื่อให้สามารถดารงสภาพและศักยภาพของกองทัพ ดังนั้น สิ่งที่ควรคานึงถึง คือ ความมั่นคง
ความมีเสถียรภาพ ศักยภาพ ความสงบเรียบร้อย เป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ
และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ
รัฐบาลขอเรียนว่าผลการจัดอันดับต่าง ๆ ของประเทศไทยในระดับโลกในปี ทุกสานัก/
2561 ได้รับการปรับอันดับดีขึ้นในหลายด้าน อาทิ การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
กอง
ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index) ดีขึ้น 13 อันดับ
มาอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 32 การจั ด อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ งขัน ระดั บ โลก 4.0
(Global Competitiveness Index: GCI 4.0) ดีขึ้น 2 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32
และความยากง่ายในการประกอบธุร กิ จ (Ease of Doing Business) ดี ขึ้ น ถึ ง 20
อันดับ มาอยู่ในอัน ดับที่ 26 ทั้งหมดเป็นผลโดยตรงและโดยอ้อมจากการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

