บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 ปี
ตามที่ รั ฐ บาลน าโดยพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ เ ข้ า มาบริ ห ารประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพื่อ
วางรากฐานในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
รวมถึงได้ ดาเนิน การบริ หารราชการแผ่ นดิน ตามบทบัญ ญัติ แห่ ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้ว นั้น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อ ง โดยการสารวจครั้งนี้
เป็นการสารวจหลังจากที่รัฐบาลได้บริหารประเทศมาแล้วครบ 4 ปี
ในเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน
ของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยข้อมูลที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และวางแผนกาหนดนโยบาย
ในการบริหารประเทศ การสารวจครั้งนี้เป็นการสารวจด้ วยตัวอย่าง
แบบ Stratified Three - stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ข อง
สานักงานสถิติแห่งชาติ ไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน 2561 มีจานวนประชาชนตัวอย่างทั้งสิ้น 6,250
ราย โดยมีผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นหญิงร้อยละ 50.7 และชายร้อยละ
49.3 มีอายุ 18–29 ปีร้อยละ 18.3 อายุ 30-39 ปีร้อยละ 19.3 อายุ
40-49 ปีร้อยละ 23.6 อายุ 50-59 ปีร้อยละ 20.7 และอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปร้อยละ 18.1 มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ
85.5 และปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปมี ร้ อ ยละ 14.5 ประกอบอาชี พ เป็ น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.5
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 18.4 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 23.5 เกษตรกรร้อยละ 19.6 รับจ้างทั่วไป/กรรมกรร้อยละ 11.7
นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 5.0 แม่บ้าน/พ่อบ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ)
ร้อ ยละ 10.5 ส าหรับ ผู ้ที่ว ่า งงาน/ไม่มีง านทา และข้า ราชการ
บานาญ/เกษียณ มีร้อยละ 2.0 และ 1.8 ตามลาดับ รายได้ของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทมีร้อยละ 29.7 รายได้ฯ
10,001 - 30,000 บาทมีร้อยละ 52.9 รายได้ฯ 30,001 - 50,000 บาท
มีร้อยละ 12.6 และรายได้ฯ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไปมีร้อยละ 4.8
ซึ่งสรุปผลที่สาคัญได้ ดังนี้
1. การติดตามข้อมูลข่าวสาร/รายการของรัฐบาล
1) การติดตามรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.2 ระบุว่า ติ ดตามรายการ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. (ซึ่งในจานวนนี้
มีผู้ติดตามฯ ทุกครั้งร้อยละ 5.1 เกือบทุกครั้งร้อยละ 15.1 เป็นบางครั้ง
ร้อยละ 33.1 และนานๆ ครั้งร้อยละ 10.9) ขณะที่ร้อยละ 35.8
ไม่ติดตาม โดยผู้ที่ไม่ติดตามรายการฯ ให้เหตุผล คือ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง
(ร้อยละ 19.7) ไม่สนใจ (ร้อยละ 11.5) ไม่ชอบ (ร้อยละ 4.4) และ
อื่นๆ เช่น ทีวีเสีย รายการออกอากาศดึก เป็นต้น (ร้อยละ 0.2)

เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายภาค พบว่ า ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 69.0 ระบุ ว่าติดตามรายการศาสตร์
พระราชาฯ ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ
65.7) ภาคเหนื อ (ร้อ ยละ 65.4) และภาคกลาง (ร้ อยละ 61.4)
ขณะทีก่ รุงเทพมหานคร ติดตามฯ ร้อยละ 58.5
สาหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะติดตามรายการศาสตร์พระราชาฯ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย เช่นเดียวกับ ครัวเรือนที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสูงจะติดตามรายการฯ มากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความถี่ในการ
ติดตามรายการศาสตร์พ ระราชาสู่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ)
เหตุผลที่ไม่ติดตาม
ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง
ไม่สนใจ
ไม่ชอบ
อื่นๆ เช่น ทีวีเสีย
รายการดึก ฯลฯ

19.7
11.5
4.4
0.2
ภาค

ความถี่ในการติดตาม

ทั่วประเทศ
ไม่ติดตาม ติดตาม

35.8% 64.2%

5.1 ทุกครั้ง
15.1 เกือบทุกครั้ง
33.1 เป็นบางครั้ง
10.9 นานๆ ครั้ง

กลุ่มที่ติดตาม

ร้อยละ
100
80 58.5 61.4 65.4 69.0 65.7
60
40
20
0
กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

อายุ
ร้อยละ
100
80
67.0 69.1 71.0
60 52.2 60.0
40
20
0

18-29 30-39 40-49 50-59 ตั้งแต่ 60 ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป

รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ร้อยละ
100
80 61.5 62.6 62.2 64.4 69.5 69.8 76.4
60
40
20
0
ต่ากว่า 3,501 - 10,001 - 15,001 - 30,001 - 50,001 - มากกว่า
3,501 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000
บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

2) การติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย
ประชาชนร้อยละ 65.3 ระบุว่าติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย
ซึ่ ง มี ก ารออกอากาศทุ ก วั น เวลา 18.00 น. (ซึ่ ง ในจ านวนนี้ มี
ผู้ติดตามฯ ทุกครั้งร้อยละ 4.6 เกือบทุกครั้งร้อยละ 15.4 เป็ น บางครั้ง
ร้อยละ 33.2 และนานๆ ครั้งร้อยละ 12.1) ขณะที่ร้อยละ 34.7
ไม่ได้ติดตาม โดยผู้ที่ไม่ติดตามรายการฯ ให้เหตุผล คือ ไม่มีเวลา/
ไม่ว่าง (ร้อยละ 19.4) ไม่สนใจ (ร้อยละ 10.9) ไม่ชอบ (ร้อยละ 4.2)
และอื่นๆ เช่น ทีวเี สีย ประหยัดไฟ เป็นต้น (ร้อยละ 0.2)
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 71.2 ระบุว่าติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย
ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 68.5)
ภาคใต้ (ร้ อยละ 64.9) และภาคกลาง (ร้ อยละ 61.1) ขณะที่
กรุงเทพมหานครมีร้อยละ 60.0

2
สาหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย
ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย เช่นเดียวกับครัวเรือนที่มีรายได้ฯ
มากกว่า 100,000 บาท ติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทยในสัดส่วน
ที่สูงกว่าครัวเรือนอื่น (ร้อยละ 73.4) รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนที่มี
รายได้ฯ 30,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 68.7) 50,001 – 100,000 บาท
(ร้อยละ 67.5) 3,501 – 10,000 บาท (ร้อยละ 65.3) 15,001 –
30,000 บาท (ร้อยละ 64.9) 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 64.3)
และครัวเรือนที่มีรายได้ฯ ต่ากว่า 3,501 บาท (ร้อยละ 59.8)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความถี่ในการ
ติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย
เหตุผลที่ไม่ติดตาม
ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง
ไม่สนใจ
ไม่ชอบ
อื่นๆ เช่น ทีวีเสีย
ประหยัดไฟ ฯลฯ

19.4
10.9
4.2
0.2

ทั่วประเทศ
ไม่ติดตาม ติดตาม

34.7% 65.3%

ความถี่ในการติดตาม
4.6 ทุกครั้ง
15.4 เกือบทุกครั้ง
33.2 เป็นบางครั้ง
12.1 นานๆ ครั้ง

กลุ่มที่ติดตาม
ภาค
อายุ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
80
68.5 71.2 64.9 80
67.0 69.7 73.8
60 60.0 61.1
60 54.5 60.6
40
40
20
20
0
0
กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

18-29 30-39 40-49 50-59 ตั้งแต่ 60 ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป

รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ร้อยละ
100
80 59.8 65.3 64.3 64.9 68.7 67.5 73.4
60
40
20
0
ต่ากว่า 3,501 - 10,001 - 15,001 - 30,001 - 50,001 - มากกว่า
3,501 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000
บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

3) การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.3 ระบุว่าติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐบาล เช่น รายการข่าวทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
(ซึ่งในจานวนนี้มีผู้ติดตามฯ ทุกครั้งร้อยละ 6.4 เกือบทุกครั้งร้อยละ
17.1 เป็นบางครั้งร้อยละ 38.9 และนานๆ ครั้งร้อยละ 25.9) ขณะที่มี
ร้อยละ 11.7 ไม่ได้ติดตาม
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือประมาณร้อยละ 91 ระบุว่าติดตามข้อมูล
ข่ าวสารของรั ฐบาลในสั ด ส่ ว นที่ สู ง กว่ า ภาคอื่ น รองลงมาได้ แ ก่
ภาคใต้ (ร้ อ ยละ 86.6) และภาคกลาง (ร้ อ ยละ 85.5) ส่ ว น
กรุงเทพมหานคร มีร้อยละ 84.9
สาหรับประชาชนในทุกวัย และทุกครัวเรือน ประมาณร้อยละ
84 – 90 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล เช่น รายการข่าวทางโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความถี่ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (เช่น รายการข่าว
ทางโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
ทั่วประเทศ
ไม่ติดตาม

ดตาม
11.7% ติ88.3
%

ความถี่ในการติดตาม
6.4 ทุกครั้ง
17.1 เกือบทุกครั้ง
38.9 เป็นบางครั้ง
25.9 นานๆ ครั้ง

กลุ่มที่ติดตาม
อายุ
ภาค
ร้อยละ
ร้อยละ
100 84.9 85.5 91.7 91.9 86.6 100 84.2 89.1 89.8 89.0 88.6
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

18-29 30-39 40-49 50-59 ตั้งแต่ 60 ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป

รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ร้อยละ
100 84.7 88.2 89.8 87.3 89.4 85.7 86.8
80
60
40
20
0
ต่ากว่า 3,501 - 10,001 - 15,001 - 30,001 - 50,001 - มากกว่า
3,501 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000
บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

นอกจากนี้ยังมีประชาชนร้อยละ 41.4 ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 58. 6 ระบุว่าไม่ใช้ฯ
โดยผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามฯ ระบุสื่อสังคมออนไลน์
ที่ใช้ในการติดตามมากที่สุด คือ เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 37.5) รองลงมา
ได้แก่ ไลน์ (ร้อยละ 25.8) และอินสตาแกรม (ร้อยละ 2.8) เป็นต้น
ส่วนผู้ที่ ไม่ ใช้ อิน เทอร์ เน็ต ในการติ ดตามฯ ร้อยละ 32.1 ระบุว่ า
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อความ SMS ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ขณะที่มีร้อยละ 19.9 ระบุว่าไม่ต้องการ และร้อยละ 6.6
ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการใช้อินเทอร์เน็ต
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
ทั่วประเทศ
ไม่ใช้
อินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ต
ติดตามฯ
ติดตามฯ

58.6 % 41.4%

ความต้องการรับข้อมูล
ข่าวสารเป็นข้อความ SMS
ทางโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ
 ต้องการ
32.1
 ไม่ต้องการ
19.9
 ไม่แสดงความคิดเห็น/ 6.6
ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ทใี่ ช้ 1/ ร้อยละ
 เฟสบุ๊ค
37.5
 ไลน์
25.8
 อินสตาแกรม
2.8
 ทวิตเตอร์
2.0
 เว็บไซต์/กูเกิล
0.3
 ยูทูป
0.3
 อื่นๆ เช่น วอตส์แอปป์
0.3
สไกป์ วีแชท เป็นต้น
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2. การดาเนินงานตามนโยบาย/การปฏิรูปที่ผ่านมาของรัฐบาล
2.1 การทราบการดาเนินงานตามนโยบาย/การปฏิรูป
ประชาชนสู งกว่ า ร้ อ ยละ 90 ระบุ ว่ า ทราบเกี่ ย วกั บ การ
ด าเนิ นงานของรั ฐบาลตามนโยบาย/การปฏิ รู ป ที่ ผ่ านมา ได้ แก่
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 97.7) การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 96.5) การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
(ร้อยละ 93.1) การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง
(ร้อยละ 91.8) และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบ จัดระเบียบ
สังคม และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล (ร้อยละ 90.2)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการทราบเกี่ยวกับ
การด าเนิ น งานตามนโยบาย/การปฏิ รู ป ที่ ผ่ า นมา
ของรัฐบาล
เรื่องที่ทราบสูงกว่าร้อยละ 90
1) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

97.7

2) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

96.5

3) การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
4) การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง
5) การบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ รักษาความสงบ
จัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

93.1
91.8
90.2

เรื่องที่ทราบประมาณร้อยละ 80 - 90
6) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
7) การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
8) มาตรการเพิ่มสวัสดิการเพื่อพีน่ ้องประชาชน
9) การแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ
10) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

86.6

11) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

85.9

12) การแก้ปัญหาหนี้สนิ เกษตรกร

85.8

13) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

82.7

14) การให้บริการของศูนย์ดารงธรรม

82.3

89.4
88.8
88.4
88.3

เรื่องที่ทราบน้อยกว่าร้อยละ 80
15) การปกปูองผืนปุาและการจัดสรรที่ดิน
ให้กับเกษตรกรผู้มรี ายได้น้อย
16) โครงการเน็ตประชารัฐ
17) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
18) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
(ถนน-ราง-น้า-อากาศ)
19) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพือ่ แก้ปญ
ั หาคนจน
ถูกโกงทีด่ ินโดยการแก้ไขกฎหมายขายฝาก
20) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ
แบบบูรณาการ
21) นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทกุ ที่
(UCEP)
22) การดูแลผู้ปุวยติดเตียง โดยนักบริบาลชุมชน
23) โครงการชุมชนไม้มีค่า ที่ให้ประชาชนสามารถปลูก
และตัดไม้มีค่าในที่ดนิ กรรมสิทธิ์ของตนเองได้
24) การจัดตั้งสภาพัฒนาตาบล

78.5
78.2
76.8
75.6
75.3
70.1
60.5
57.7
56.4
45.1

ร้อยละ
0 20 40 60 80 100

คาอธิบาย
1) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการลดค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการเดินทาง ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และมีการอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ เป็นต้น
2) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก การแก้
กฎหมายยาสูบเพื่อปูองกันนักสูบหน้าใหม่ การกาหนดให้ “ผู้เสพคือผู้ปุวย”
ให้สมัครใจเข้าบาบัดและฝึกอาชีพเพื่อกลับคืนสู่สังคมโดยไม่เสียประวัติ เป็นต้น
3) การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน : การตรวจสอบข้าราชการประจา ข้าราชการ
การเมือง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด ฯลฯ
รวมทั้งการตั้งศาลเฉพาะคดีทุจริต เพื่อเร่งรัดคดีทุจริต เป็นต้น
4) การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง : การจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ในราคาประหยัดหรือ “งานธงฟูา” การลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า และ
ควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ เป็นต้น
5) การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบ จัดระเบียบสังคม และปราบปราม
ผู้มีอิทธิพล : การกวาดล้างผู้มีอิทธิพล เช่น ยาเสพติด บ่อนการพนัน ฯลฯ เปิดสายด่วน
1567 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การจัดระเบียบทางเท้า รถตู้/วินมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น
6) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ : การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความปรองดองของคนในชาติ รวมทั้ง
เยียวยา ดูแล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น
7) การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การนาหลักการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี การสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
8) มาตรการเพิ่มสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน : การเพิ่มวงเงินอุดหนุน เช่น
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด ฯลฯ จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
การจัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือค่าทนาย ค่าประกันตัว เป็นต้น
9) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ : การปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
โดยเปิ ด สายด่ ว น 1135 การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ลูก หนี้ นอกระบบและ
ประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเงินกู้ เป็นต้น
10) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว : การจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดเขตพื้นที่เฉพาะ (Zoning)
และการเพิ่มโทษนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ทาผิดกฎหมาย เป็นต้น
11) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมาย จับกุมและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
รวมทั้งช่วยเหลือเหยือ่ ค้ามนุษย์ เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก โสเภณี เป็นต้น
12) การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร : การจัดให้มีศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เพื่อไกล่เกลี่ยและ
ประนอมหนี้ และให้ ธ นาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
พิจารณาให้สินเชื่อดอกเบี้ย ต่าหรือพัก ชาระหนี้ระยะยาว รวมทั้งมีการ
ปูอ งกันปั ญ หาหนี้สินระยะยาวโดยให้มีก ารประกันราคาพืชผล รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น
13) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพื้นทีต่ ามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อลดปัญหาความเหลือ่ มล้า เพิม่ รายได้ให้กับประชาชน สร้างการรับรู้
ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้สิทธิทางพลเมือง เป็นต้น
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2.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามนโยบาย/การปฏิรูป
ที่ผ่านมาของรัฐบาล
ประชาชนสูงกว่าร้อยละ 50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุดต่อผลการดาเนินงานตามนโยบาย/การปฏิรูปที่ผ่านมา
15) การปกปูองผืนปุาและการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย : การจัดสรร ของรัฐบาล ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้ อยละ 63.4)
ที่ดินว่างเปล่า ให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ดินทากิน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มาตรการเพิ่มสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน (ร้อยละ 56.4) และ
พร้อมให้คาปรึกษาการนาที่ดินไปทาการเกษตรให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น
นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ UCEP (ร้อยละ 51.8)
14) การให้บริการของศูนย์ดารงธรรม : เพี่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
ที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสายด่วน 1567 ของศูนย์ดารงธรรม สายด่วน
1111 สานักนายกรัฐมนตรี และสายด่วน 1299 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนข้าราชการ
ทุจริต เป็นต้น

16) โครงการเน็ตประชารัฐ : การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการค้าออนไลน์ เป็นต้น
17) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว : การประชาสัมพันธ์ชักจูงนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ให้นักท่องเที่ยวคนไทยนาค่าใช้จา่ ยจากการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง
มาลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น
18) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (ถนน-ราง-น้า-อากาศ) : เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ (ท่องเที่ยว)
วมทั้งเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาดการค้าชายแดน เมืองท่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นต้น
19) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อแก้ปัญหาคนจนถูกโกงที่ดินโดยการ
แก้ไขกฎหมายขายฝาก : เพื่อลดการสูญเสียที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยจากการ
ขายฝากกับนายทุน รัฐได้มีการแก้ไขกฎหมายขายฝาก โดยเจ้าหนี้ต้อง
แจ้งให้เจ้าของทรัพย์ทราบก่อนอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบสัญญา มูลค่า
การไถ่ถอนทรัพย์ต้องไม่เกินราคาขายฝากรวมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15
ให้เวลาเจ้าของทรัพย์อีก 1 ปี เพื่อหาเงินเพื่อไถ่ถอนที่ดินได้ เป็นต้น
20) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบแบบบูรณาการ : การจัดตั้งหน่วยงานกลาง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม-ฝนแล้ง และเพิ่มแหล่งน้าระดับหมู่บ้าน เช่น ประปา
บ่อน้าบาดาล รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชให้สอดคล้องกับฤดูกาล เป็นต้น
21) นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) : การให้ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต
สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน 72 ช.ม. เป็นต้น
22) การดูแลผู้ปุวยติดเตียง โดยนักบริบาลชุมชน : การเพิ่มสิทธิให้กับผู้ปุวยติดเตียง
โดยผู้ปุวยและผู้สูงอายุในภาวะติดเตียงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ โดยให้เป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การจ้างงานในชุมชน)
23) โครงการชุมชนไม้มีค่า ที่ให้ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้มีค่าในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของตนเองได้ : ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า เช่น สัก พยุง ประดู่
เต็ง เป็นต้น เพื่อเป็นการออม เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน หรือเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวที่สามารถปลูกหรือตัดขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มพื้นที่ปุา
สร้างรายได้ และรักษาสิ่งแวดล้อม
24) การจัดตั้งสภาพัฒนาตาบล : เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ตัวแทนรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ท้องที่ ประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิในตาบลได้มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมทั้ง
จัดทาข้อเสนอแนะและติดตามตรวจสอบการทางานโครงการต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่

แผนภูมิ 6 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บมาก-มากที่ สุด ต่ อ การดาเนิ นงานตามนโยบาย/
การปฏิรูปที่ผ่านมาของรัฐบาล
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก- มากที่สุด
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

63.4

มาตรการเพิ่มสวัสดิการเพือ่ พี่นอ้ งประชาชน

56.4

นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉิน วิกฤตมีสทิ ธิทุกที่
(UCEP)
การดูแลผู้ปุวยติดเตียง โดยนักบริบาลชุมชน

51.8
46.5

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการชุมชนไม้มีค่า ที่ให้ประชาชนสามารถปลูก
และตัดไม้มีค่าในที่ดนิ กรรมสิทธิ์ของตนเองได้
โครงการเน็ตประชารัฐ
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบ
จัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล
การให้บริการของศูนย์ดารงธรรม

43.3
42.4
41.6
41.3
41.0

การปกปูองผืนปุาและการจัดสรรที่ดนิ
ให้กับเกษตรกรผู้มรี ายได้น้อย
การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

39.7

การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

39.5

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
การแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ เพือ่ แก้ปัญหาคนจน
ถูกโกงทีด่ ินโดยการแก้ไขกฎหมายขายฝาก
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

39.3
38.7

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

38.6

การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

38.5

การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
(ถนน-ราง-น้า-อากาศ)
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ
แบบบูรณาการ
การจัดตั้งสภาพัฒนาตาบล
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง
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5
3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดาเนินงานของรัฐบาล
ประชาชนร้อยละ 59.7 ระบุว่ามีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการดาเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ซึ่งในจานวนนี้
มีความพึงพอใจมากร้อยละ 50.9 และมากที่สุดร้อยละ 8.8) ส่วนผู้ที่
ระบุว่า พึงพอใจปานกลางมีร้อ ยละ 34.5 น้อยร้อ ยละ 4.1 และ
น้อยที่สุดร้อยละ 1.0 ขณะที่มีผู้ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 0.7
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางประมาณร้อยละ 62 มีความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 59.1) และภาคเหนือ (ร้อยละ 56.2)
ขณะที่กรุงเทพมหานคร มีร้อยละ 52.8
สาหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การดาเนินงานของรัฐบาลในระดับมาก-มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่า
ผู้ที่มีอายุน้อย เช่นเดียวกับครัวเรือนที่มีรายได้ฯ 50,001 – 100,000 บาท
มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลอยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด (ร้อยละ 63.7) รองลงมาได้แก่ รายได้ฯ 30,001 –
50,000 บาท (ร้อยละ 61.8) 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 59.8)
3,501 – 10,000 บาท (ร้อยละ 59.3) 10,001 – 15,000 บาท
(ร้อยละ 59.2) ต่ากว่า 3,501 บาท (ร้อยละ 57.5) และรายได้ฯ
มากกว่า 100,000 บาท (ร้อยละ 53.6) ตามลาดับ

แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อผลการดาเนินงานของรัฐบาล เป็นรายภาค
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กลุ่มรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ที่พึงพอใจมาก – มากที่สุด
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