สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ รอบ ๒ ป
...........................................
พี่นองประชาชนชาวไทยที่รักทุกทาน
ในชวงกอนการเขามาบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลนี้ ประเทศไทยตกอยูในชวงวิกฤตการณทางการเมือง
ภายในประเทศ จากการประทวงตอตานรัฐบาล ประชาชนมีความขัดแยงแตกแยก แมวารัฐบาลในขณะนั้น ได
ตัดสินใจยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม แตก็มีการขัดขวางการเลือกตั้ง การกอเหตุความรุนแรง จนทําใหมี
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภา อยูในสภาพที่ไมอาจบริหารราชการแผนดินตามปกติ
ไดอีกตอไป สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการทองเที่ยว และการบริหารงานภาครัฐ
รวมทั้งการดําเนินการโครงการตางๆ ไดหยุดชะงักลง
นอกจากนั้น การใชจายงบประมาณภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ ประกอบกับมีผลกระทบซ้ําเติม
จากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําใหการสงออกของไทยลดลง สงผลใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาส
สุดทายของป ๒๕๕๖ ชะลอตัวลงอยางรวดเร็ว โดยมีการขยายตัวเพียงรอยละ ๐.๗ และลดลงจนถึงรอยละ ๐.๔
ในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๗ ในขณะที่ ส ถานการณ ค วามขั ด แย ง รุ น แรง ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงตัดสินใจเขามาควบคุมสถานการณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี
จุ ด มุ งหมายแรก เพื่ อรั ก ษาความสงบเรี ย บรอยภายในประเทศ ลดปญ หาความขัดแย ง และแกปญ หาเรงดว น
เฉพาะหนา พรอมทั้งชวยวางแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศที่มุงเนนการแกปญหาเชิงโครงสราง ทั้งนี้ในหวงสองป
ที่ผานมา คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
• การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ได ใ ห ค วามสํา คั ญ สู ง สุ ด โดยร ว มกั บ ทุ ก ภาคส ว นจั ด กิ จ กรรมเทิ ด ทู น
สถาบั น พระมหากษัตริยอยางตอเนื่อง ที่สําคัญ คือ กิจกรรม Bike for Mom และ Bike for Dad ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดี ทั้งยังชวยสงเสริมใหประชาชนหันมาใชจักรยานกันมากขึ้น ในสวนการปกปองสถาบัน ได
เฝาติดตามผูกระทําความผิดหมิ่นสถาบัน จนนําไปสูการจับกุมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานสงฟองศาล ไดจํานวน ๑๐,๗๙๕ ยูอารแอล และศาลไดมีคําสั่ง
ใหระงับการเผยแพร จํานวน ๙,๓๓๘ ยูอารแอล สงผลใหการกระทําผิดตอกรณีดังกลาวลดลงอยางเห็นไดชัด
ดานความมั่นคง
- การยุติสถานการณความขัดแยงที่กําลังพัฒนาไปสูการใชกําลังและความรุนแรง โดยการบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด สามารถทําใหทุกกลุมทุกฝายยุติการชุมนุมโดยทันที นับตั้งแตวันแรกที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ไดเขามาควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
- การจัดระเบียบสังคม และการปราบปรามผูมีอิทธิพล เพื่อลดความเสี่ยงและปจจัยกระตุนในการกอเหตุ
รุนแรง ไดแก การขยายผลการกวาดลาง ปราบปราม อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด บอนการพนัน การจัด
ระเบี ย บแรงงานต า งด า ว การจั ด ระเบี ย บชายหาด การจั ดระเบีย บรถตูโ ดยสารสาธารณะ การจั ด ระเบีย บ
รถจักรยานยนตรับจาง การจัดระเบียบรถแท็กซี่ทุกประเภท การจัดระเบียบทางเดินเทา การแกไขปญหาการขาย

-๒สลากกินแบงเกินราคา การแกไขปญหาการแขงรถจักรยานยนตในทางสาธารณะ และการเปดใหบริการของสถาน
บริการ รานอาหาร รานจําหนายสุราผิดกฎหมายที่มอมเมาเด็กและเยาวชน เปนตน
- การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ได จั ด ทํ า แผนแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ชาติ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
การป อ งกั น การบํ า บั ด ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู เ สพ/ผู ติ ด ยาเสพติ ด การติ ด ตามช ว ยเหลื อ ผู ที่ ผ า นการบํ า บั ด และ
การปราบปราม ทั้งนี้ สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไดจํานวน ๒,๗๗๔ คดี ผูตองหา จํานวน ๓,๑๘๗
คน ยึดไดของกลางยาเสพติดประเภทตางๆ ไดเปนจํานวนมาก อาทิ ยาบากวา ๕.๖ แสนเม็ด เฮโรอีน ไอซ กัญชา
และใบกระทอม น้ําหนักกวา ๑ หมื่นกิโลกรัม
การแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยจัดใหมีการจดทะเบียนแรงงาน ๓ สัญชาติ ณ จุดบริการแบบครบวงจร
(One Stop Service) ที่ผานมา ไดใหบริการรับจดทะเบียนแรงงานตางดาว จํานวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน การพิสูจน
สัญชาติ จํานวน ๖๑๒,๘๘๙ คน และการจัดทําบัตรใหม จํานวน ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน นอกจากนี้ ยังมีการจดทะเบียน
แรงงานประมงทะเลและจัดทําฐานขอมูลแรงงานประมงในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล ซึ่งมีการจดทะเบียนแลว
จํานวน ๑๓๗,๙๘๖ คน
- การแ ก ไ ขป ญ หา การทํ า ประมงโ ดยผิ ด กฎ หมา ย ขา ดกา รรา ยงา น แ ละไร ก าร ค วบคุ ม
หรือ IUU Fishing โดยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ และการใหความชวยเหลือชาวประมงและแรงงานประมงที่ไดรับผลกระทบ การจดทะเบียนเรือประมง
การตรวจสอบการประมงที่ละเมิดกฎหมาย การออกใบอนุญาต และที่สําคัญคือการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงเรือ
หรือ VMS ปจจุบันมีเรือประมงที่เขาระบบแลว แยกเปนเรือที่มีขนาดมากกวา ๓๐ ตันกรอส จํานวน ๕,๔๑๔ ลํา
เรือที่มีขนาดมากกวา ๖๐ ตันกรอส จํานวน ๒,๒๔๘ ลํา และเรือขนถายสัตวน้ํา จํานวน ๑๑๐ ลํา
- การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทวงคืนพื้นที่ปาสงวนทั่วประเทศ
ที่ถูกบุกรุกและครอบครองจากกลุมนายทุน และประชาชนทั่วไปกวา ๔๐ ลานไร รวมถึงการจับกุมการลักลอบตัดไม
พะยูงและไมมีคา ซึ่งปญหาดังกลาวไดรับการแกไขมาโดยลําดับ ปจจุบันเจาหนาที่สามารถยึดไมมีคา ไดเปนจํานวนมาก
สามารถดําเนินคดีตอผูบุกรุกพื้นที่ปาได ๑๕,๔๓๑ คดี และยึดคืนผืนปาที่ถูกบุกรุกได ๓๕๒,๗๓๑ ไร
- การจัดที่ดินทํากิน โดยไดดําเนินการในสวนสําคัญ ไดแก การจัดที่ดินทํากินใหกับผูยากไรตามกฎหมาย
ให กั บ ราษฎร ๔,๓๘๔
ครอบครั ว คิ ด เป น เนื้ อ ที่ ๒๖,๙๓๔ ไร , การเร ง รั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ให ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๕๑,๔๒๕ แปลง, การจัดที่ดินทํากินและที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนที่ยากจน ซึ่งดําเนินการแลว จํานวน ๑๑๓,๖๐๐ แปลง และการออกหนังสือแสดงสิทธิในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดดําเนินการสํารวจและออกโฉนดที่ดินแลว จํานวน ๗,๐๔๗ แปลง
- การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ ตอ ๔,๐๐๐ สําหรับใชงาน
รวมกันทุกหนวยงาน เพื่อ ใหก ารแกไ ขปญ หาที่ดิน ซึ่ง มีค วามเกี่ย วขอ งกัน หลายสว นราชการ ใหเ ปน ไปอยา ง
มีระบบดวยการใชฐานขอมูลเดียวกัน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีแผนงาน/โครงการที่รัฐบาลโดยกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ดําเนินการ
รวมกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ อาทิเชน การจัดทําประปาหมูบาน ประปาโรงเรียน/ชุมชน การสรางแหลงน้ํา
นอกเขตชลประทาน การขุดสระน้ําในไรนา การพัฒนาแหลงน้ํา การขุดบอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรและชวยภัยแลง

-๓การขุดลอกลําน้ําสายหลักและสาขาเพื่อปองกันน้ําทวมและการกักเก็บน้ําในฤดูแลง การฟนฟูปาตนน้ําและการ
ปองกันการพังทลายของดิน เปนตน
- การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัดใหมีการบูรณาการงานความมั่นคงและงานการพัฒนาให
เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ส ง เสริ ม และสนับ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง ผลั กดั นกระบวนการพู ดคุ ยเพื่ อสั นติ สุ ข
ใหเดินหนาตอไปตามขั้นตอน ควบคูไปกับการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
- การเพิ่มบทบาทของศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหเปนศูนยการแกไขปญหา ความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่ โดยใหสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ ทั้งการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข การใหคําปรึกษาและ
บริการขอมูล ขาวสาร การรั บเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน เพื่อแกไขหรือใหความ
ชวยเหลือตั้งแตในระดับพื้นที่ รวมทั้งเปนชองทางการใหบริการประชาชน ในหวงที่ผานมา ไดมีประชาชนยื่นเรื่อง
ขอรับบริการ จํานวนกวา ๒,๖๐๐,๐๐๐ เรื่อง ดําเนินการแกไขไปแลว รอยละ ๙๗ ของเรื่องที่ขอรับบริการ สําหรับ
สวนที่เหลืออยูระหวางการดําเนินการ
ดานการตางประเทศ
เสริ ม สร า งความเชื่ อ มั่ น และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประเทศไทย โดยชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ คณะ
ตางประเทศที่มาเยือนไทย การพบปะผูนําและบุคคลระดับสูงของประเทศตางๆ ในการเขารวมประชุมนานาชาติ
ในทุกโอกาส รวมทั้งมอบหมายให สถานทูต สถานกงสุลใหญของไทย ทั้ง ๙๖ แหงทั่วโลก ใหขอมูลและสรางความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย ใหกับภาคสวนตางๆ ในตางประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลประเทศตางๆ สวนใหญมีความ
เขาใจตอสถานการณในประเทศไทยและใหกําลังใจตอกระบวนการขับเคลื่อนประเทศตาม Roadmap ของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ สิ่งที่เห็นไดชัดตอการดําเนินการ คือการลดลงของการประกาศแจงเตือนการเดินทางเขา
ประเทศไทย โดยประเทศตางๆ ปจจุบันลดลงเหลือ ๔๕ ประเทศ จากเดิมที่มีการประกาศแจงเตือนโดยประเทศ
ตางๆ จํานวน ๖๖ ประเทศ
การสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในเวทีระหวางประเทศ ตลอดหวงเวลาสองปทีผานมา ผูแทน
ระดับตางๆ ตั้งแตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และเจาหนาที่ระดับสูงไดเขารวมการ
ประชุมนานาชาติที่สําคัญ เชน การประชุมในกรอบ ASEM, APEC, ASEAN และองคการสหประชาชาติ ผลงานเชิง
ประจักษที่สําคัญ คือ การที่ประเทศไทย ไดรับเลือกเปนประธานกลุม G77 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของ
ประเทศตางๆ ที่ยังคงมีตอประเทศไทย
การส ง เสริ ม ความนิ ย มไทยและโอกาสของไทยในต า งประเทศ ด ว ยการจั ด งานเทศกาลไทยใน
ตางประเทศ และขยายโอกาสความรวมมือทางการคาการลงทุนผานการทูตวัฒนธรรม การทูตเศรษฐกิจ การทูต
ประชารัฐ และการทูตวิทยาศาสตร
การชวยเหลือคุมครองคนไทยในตางประเทศ เมื่อเกิดสถานการณความไมปลอดภัยขึ้นในตางแดน ที่
สําคัญ ไดแก การชวยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย การชวยเหลือนักศึกษาไทยอพยพออกจากประเทศเยเมน
และการชวยเหลือลูกเรือประมงไทยจากเกาะอําบน ประเทศอินโดนีเซีย เปนตน

-๔• ดานเศรษฐกิจ
กอนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติและรัฐบาล จะเขามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
รุนแรงจากปญหาสําคัญ ๔ ประการ ไดแก
- ปญหาความไมสงบทางการเมือง ซึ่งทําใหความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนลดลงต่ําสุดในรอบ ๑๒ ป และภาค
ธุรกิจลดลงต่ําสุดในรอบ ๒ ป นักทองเที่ยวตางชาติลดลงเปนครั้งแรกในรอบ ๕ ป และเกิดความลาชาในโครงการ
สงเสริมการลงทุน จํานวน ๖๐,๐๐๐ ลานบาท
- ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และนโยบายการเพิ่มคาแรงที่เร็วกวาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สงผลให
เกิดความยากตอประเทศไทยในการแขงขันดานราคากับประเทศอื่นๆ
- ปญหาราคาสินคาเกษตรและสินคาปฐมในตลาดโลกลกลงมาก สงผลกระทบตอราคาสินคาเกษตรใน
ประเทศและรายไดของเกษตรกร รวมทั้งทําใหภาวะหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น
- ปญหาจากมาตรการรถยนตคันแรก สงผลใหหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จนเปนขอจํากัดตอกําลังซื้อของ
ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
ภายหลั งจากที่ คณะรั กษาความสงบแหงชาติและรัฐ บาล เริ่มเขามาบริหารประเทศ ไดทําการฟน ฟูและ
สนับสนุนใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงขึ้น โดยใชมาตรการที่สําคัญ อาทิ
- มาตรการเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรผูมีรายไดนอย และ SME ไดแก การชวยเหลือ
ชาวนา ชาวสวนยาง การใหสินเชื่อทางการเกษตร การชวยเหลือเกษตรกรจากปญหาภัยแลง และการชวยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ระยะที่ส อง ไดแก การบริห ารจัดการทรัพยากรน้ําระยะเรงดว น และ
แผนพัฒนาขนสงทางถนนระยะเรงดวน
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมในหวงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ที่มุงเนนสงเสริม
ความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย ทั้งในระดับหมูบานและตําบล รวมทั้งการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ทั่วประเทศ
สําหรับการเรงรัดการลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ ทั้งโครงการที่ใชงบของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ไดแก โครงการรถไฟฟาที่อยูในระหวางการกอสราง ๕ เสนทาง โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศ และโครงการพัฒนาทาเรือสําคัญ เชน ทาเรือแหลมฉบัง เปนตน
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการการแกไขปญหาเรงดวนที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก
ปญหาการบินพลเรือน หรือ ICAO โดยจัด ใหมีแผนงานพัฒ นาผูตรวจสอบความปลอดภัย การบิน การตรวจสอบ
สายการบินทั้ง ๒๘ สาย โดยบริษัทผูเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ไดมีการแกไขปรับปรุงโครงสรางและการจัด
หนวยงาน ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑที่ลาสมัย และตั้งคณะทํางานกํากับดูแลการบินพลเรือนรวมกับสํานักงานการ
บินพลเรือนแหงสหภาพยุโรป หรือ EASA
ทั้งนี้ผลการดําเนินการที่ผานมา สามารถทําใหสภาพเศรษฐกิจที่เคยอยูในสภาพถดถอย เริ่มมีการขยายตัว
สูงขึ้นเปนรอยละ ๒.๘ ในป ๒๕๕๘ และรอยละ ๓ ในป ๒๕๕๙

-๕• ดานสังคม
การสรางบรรยากาศแหงความปรองดองและสมานฉันท ในสถานการณเดิม สภาพความขัดแยงทาง
การเมืองสงผลใหเกิดการชุมนุมประทวงที่ตอเนื่องและยาวนาน กอใหเกิดความตึงเครียด ความรุนแรง ความเกลียด
ชังกันของคนในสังคม ที่แบงแยกกันเปนกลุมเปนฝายในทุกระดับ ไมเวนแมกระทั่งระดับครอบครัว คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ จึงไดเรงรัดจัดกิจกรรมที่สรางบรรยากาศแหงความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติใหเกิดขึ้นในทุก
วิถีทางอยางตอเนื่อง
- การเรงปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยรณรงค
รวมกับองคกร หนวยงานภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต และการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ รวมทั้งเรงรัด
กระบวนการยุติธรรม ใหนําไปสูการตัดสินคดีความ ดวยระยะเวลาที่ไมนานจนเกินไป
การเรงนําคดีความของคูขัดแยงที่เปนประเด็นการเมืองเขาสูกระบวนการยุติธรรม เพื่อขจัดขอสงสัยใน
สั ง คม และป อ งกั น การขยายผลสร า งความขั ดแย ง ระหว า งกั น ต อ ไปอี ก เช น คดี ปด สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และ
คดีโครงการรับจํานําขาว เปนตน
การจัดระเบียบสื่อและวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย ดวยการเฝาระวัง ปองกัน และปราบปรามสื่อ ทั้งสื่อวิทยุ
โทรทัศน และสื่อสังคมออนไลน โดยไดทําการตรวจคน ยึด และจับกุมการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การตั้งสถานี
วิ ท ยุ โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต การเผยแพร ขอ มู ล ข า วสารอั น เป น เท็ จ การบิ ด เบื อ นหรื อยุ ย งให เกิ ด ความแตกแยก
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การจัดสวัสดิการและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหอยูรวม
ในสังคมไดอยา งมี เ กีย รติ และศั กดิ์ ศรี เป นที่ยอมรับ ในสังคม จัดระเบีย บและใหความชว ยเหลือคนไรที่พึ่งและ
คนขอทาน และการพัฒนาที่อยูอาศัย มีโครงการที่สําคัญไดแก โครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย โครงการ
ฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองลาดพราว และโครงการบานยั่งยืน เปนตน
การสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยวและกีฬา
การเสริมสรางคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การจัดงานและกิจกรรมเพื่อสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ในหวงเทศกาลสําคัญ เชน วันขึ้นปใหม
เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต ในลักษณะยึดถือประเพณีที่ดีงาม
การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมอาเซียน
การสงเสริมปแหงการทองเที่ยววิถีไทย
การสรางภาพลักษณที่ดีและความเชื่อมั่นใหแกประเทศไทย ทั้งดานความปลอดภัย การบริการและ
อํานวยความสะดวก
๖) การสงเสริมการกีฬาสูระดับสากลและเปนอาชีพ
การดูแลใหความชวยเหลือประชาชนตลอดชวงชีวิต โดยกําหนดแผนงานโครงการดูแลแบงตามชวงอายุ
ทั้งดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข การศึกษา และอาชีพ ตั้งแตวัยทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ป) วัยเรียน (๕๑๔ ป) วัยรุนและวัยทํางาน (๑๕-๕๙ ป) วัยสูงอายุ และแผนงานโครงการที่ดูแลตลอดชวงอายุ
การลดความเหลื่อมล้ําดานเทคโนโลยี สรางชองทางใหประชาชนเขาถึงการบริการและขอมูลภาครัฐ
ผาน Gov Channel และการจัดตั้งศูนยไอซีทีชุมชน ๒,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ

-๖- การกําจัดขยะมูลฝอย ไดประกาศให “ขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ” โดยไดกําจัดขยะสะสมในพื้นที่
วิกฤติแลวกวา ๘ ลานตัน โดยมีเปาหมายขยะเกาทั่วประเทศจะตองถูกกําจัดใหหมดภายใน ๑ ป จัดระบบบริหาร
จัดการขยะใหมีความชัดเจน ตั้งโรงกําจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ให
ความสําคัญกับการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน
• ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- การออกกฎหมายดานตางๆ เพื่อประโยชนของสังคมโดยรวม นับตั้งแตคณะรักษาความสงบแหงชาติได
เขามาควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นทํา
หนาที่รัฐสภา ไดมีการพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ ที่เสนอโดยสวนตางๆ ออกเปนกฎหมายไปแลว รวม
จํานวน ๑๖๖ ฉบับ ปจจุบันยังมีรางพระราชบัญญัติที่สําคัญซึ่งไดผลักดันใหสวนราชการ และกระทรวงตางๆ เสนอ
ออกเปนกฎหมายอีก ๕๑ ฉบับ เพื่อรองรับการแกไขปญหาที่สําคัญของชาติ และการปรับปรุงใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสภาพสังคม
- นอกจากนี้ หั ว หน าคณะรั กษาความสงบแหงชาติไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ
ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการออกคําสั่ง เพื่อแกไขปญหาติดขัดดานกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ เพื่อ
แกไขปญหาสําคัญเรงดวนของชาติ ที่เกี่ยวกับ การปราบปรามการทุจริต การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
การแกไขปญหาการบินพลเรือน และการแกไขปญหาการทําประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการ
ควบคุม รวมทั้งการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
ที่กลาวมาแล วนั้น คื อ ผลงานที่สํ าคัญบางสวนของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ไดดําเนินการรวมกับ
รัฐบาล ภายในหวงเวลาสองปที่ผานมา ซึ่ งยังคงมีความจําเปนตองดําเนินการแกไขปญหาและวางรากฐานของ
ประเทศในเรื่ องอื่ น ๆ อี กเป น จํ า นวนมาก เพื่ อใหป ระเทศของเรามีความเจริ ญ รุงเรือง มีการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศ และ
สามารถพัฒนากาวไปสูการเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน

