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จดหมายข่าวรัฐบาล เทิดทูนสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไทย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ลงทนุภาคพลงังานตามกรอบบรูณาการ
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วิชาชีพอาชีวศึกษา

อ่านต่อด้านใน

อ่านต่อหน้า ๕

อ่านต่อหน้า ๘

อ่านต่อหน้า ๑๑

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่ 

“ขาดพลัง” อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ เศรษฐกิจ

โลกซบเซา รายได้จากการเกษตรท่ีตกต�่า ประชาชนชะลอ 

การใช้จ่าย และธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสนิเชือ่ เป็นต้น 

ภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชน

และนักลงทุน รัฐบาลจึงเร่งด�าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

สะสางปัญหา พร้อมไปกับการวางอนาคต โดยสร้างสรรค ์

สิ่งใหม่ให้กับประเทศ

แรงขบัเคลือ่นทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอ่อนก�าลงัลง 

ส ่วนหนึ่ ง เป ็นผลมาจากความไม ่สมดุลของระบบ

เศรษฐกิจไทย ที่พ่ึงพาการส่งออกมากถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์

ของจีดีพี เมื่อไรก็ตามท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ก็จะ

กระทบกับภาคส ่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยตรง 

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในปีน้ีรัฐบาล

ให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล ด้วยการผลักดัน 

“เศรษฐกิจภายในประเทศ” ให้เติบโตมากย่ิงข้ึน เพ่ือลด

การพึ่งพาการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวเฉกเช่นในอดีต

ทัง้น้ี เราต้อง “หันมองชนบท” ให้มากขึน้ โดยการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า เพ่ือท่ีจะไม่ต้องขายสินค้า

ราคาถูกอีกต่อไป ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพ่ือลด

ภาระของรัฐ ชูการท่องเที่ยวท้องถิ่น และเชื่อมโยงอาเซียน

ให้มากขึ้น ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทาง

ประชารฐั ทีทุ่กภาคส่วนประสานความร่วมมอืกัน เพ่ือสร้าง

อนาคตอันสดใสให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน
เน้นผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อประชาชน



จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...ช่วยกันสร้างประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำาหนดไว้ว่า

๒๐ ปีข้างหน้าเราจะไปสู่ความทันสมัย

ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์

ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้

รัฐบาลนี้จะวางแผนไว้ให้ 

ตั้งแต่ ๑ ปี ๖ เดือนที่เหลืออยู่

วางพื้นฐานให้ทั้งหมด 

ส่วนที่เหลือรัฐบาลต่อไปก็ต้องดำาเนินการต่อ

ซึ่งสิ่งที่คิดไว้ให้นี้

เป็นอนาคตของประเทศชาติ...”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในพิธีเปิด

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๙ 
ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ถูกจัดท�ำขึน้เพือ่

เปิดโอกำสให้เกษตรกรดเีด่นแห่งชำต ิหรอืเกษตรกรต้นแบบ 

(Smart Farmer) และบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร (Smart Officer) 

ได้มีโอกำสเดินทำงไปศึกษำพัฒนำองค์ควำมรู้ เปิดโลก

นวัตกรรมกำรเกษตร และอตุสำหกรรมอำหำรในต่ำงประเทศ 

เพ่ือเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ตรงและน�ำเอำควำมรูท้ีไ่ด้รบั 

กลบัมำปรบัใช้ และถ่ำยทอดสูช่มุชนท้องถ่ินของตนต่อไป

องค์ประกอบของเกษตรกรปรำดเปรื่องคือ ต้องมี

ควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแต่ละสำขำ 

มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยง และบริหำร

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

“Rome wasn’t built in one day.” หมำยถึง กรงุโรม

ไม่ได้สร้างเสรจ็ในวันเดยีว ฉนัใดก็ฉันน้ัน ประเทศไทย

แม้จะถูกสร้ำงมำนำนแล้ว แต่ก็ไม่อำจหยุดน่ิง กำรปฏริปู

ประเทศยังคงจ�ำเป็นอยู่เสมอ เพ่ือให้คนไทยและชำตไิทย

ไม่พลัดหลง ตกหล่น จำกกระแสควำมเปลีย่นแปลงของโลก 

ผมยึดในหลกักำรส�ำคญั คอื (๑) การวาง “รากฐาน” 

กำรพัฒนำ ต้องมั่นคง ไม่ส่ันคลอน และย่ังยืน (๒) 

การพัฒนา “พื้นฐาน” กำรขับเคลื่อนประเทศต้องมี

ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน บนหลักวิชำกำร ไม่ไร้ทิศทำง และ 

(๓) การอาศยั “ประชารฐั” เป็น “ฐานคิด” ในกำรท�ำงำน 

ร่วมกัน พ่ึงพำ แลกเปลี่ยน ส่งเสริม เติมเต็ม เพ่ือสร้ำง

ควำมเข้มแข็งร่วมกันครับ

ส่ิงส�ำคัญท่ีรัฐบำลก�ำลังท�ำอยู่ เพ่ือให้การปฏิรูป

เศรษฐกิจของประเทศ มีดุลยภาพกับการปฏิรูป 

ในมิติอื่นๆ ท้ังกำรเมือง สังคม วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย “๓ ฐาน” คือ

ฐาน ๑ “โครงสร้างพื้นฐาน” การพัฒนา (๑) ด้ำน

คมนำคมขนส่ง ทำงบก รำง น�ำ้ อำกำศ ส�ำหรบัขนย้ำยคน 

ส่งสินค้ำ เชื่อมโยงชุมชน เขตเศรษฐกิจ คลัสเตอร์ นิคม 

ต่ำง ๆ  ของเรำ กับประเทศเพ่ือนบ้ำน พันธมติรอำเซยีน และ

ทุกภูมิภำคของโลก (๒) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำรรองรับ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ในกำรแลกเปล่ียน 

ข้อมลูข่ำวสำร องค์ควำมรู ้และเทคโนโลยี กำรท�ำธุรกรรม  

กำรประกอบธุรกิจ (๓) ด้ำนบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบบรูณำกำร 

ทัง้ระบบ สร้ำงสมดลุ ท้ังน�ำ้กินน�ำ้ใช้ ภำคกำรผลติ และรกัษำ 

ระบบนเิวศปำกอ่ำวไทย (๔) ด้ำนพลงังำน ลดกำรน�ำเข้ำ 

ลดกำรพ่ึงพำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง ส่งเสรมิกำรใช้พลังงำน

ทดแทน พลงังำนทำงเลอืก เช่น โซลำร์ฟำร์ม (๕) ด้ำนก�ำจดั 

ขยะมลูฝอย สร้ำงมลูค่ำ เปลีย่นเป็นทรพัย์สนิ เช่น โรงงำน

ผลิตกระแสไฟฟำ้จำกขยะ เหลำ่นี้เป็นต้น

เรื่องไทยในต่างแดน 

ฐาน ๒ “บรรทัดฐาน” ทางสังคม โดยน้อมน�ำหลัก

ปรัชญำของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยึดทำงสำยกลำง  

พอประมำณ มเีหตผุล มภูีมคิุม้กันในตัวทีด่ ีเพ่ือให้ประชำชน 

คนไทย รู้เท่ำทัน ตระหนัก ปรับตัว กับเทคโนโลยีและ 

กำรเปลีย่นแปลงของโลก รูส้ทิธิ หน้ำท่ี เสรภีำพในกรอบ

ของกฎหมำย และกำรเป็น “พลเมอืงด”ี อำทิ วินยักำรจรำจร 

เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิส่วนบุคคล เห็นประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นใหญ่ มีจิตสำธำรณะ ฯลฯ 

ฐาน ๓ “มาตรฐาน” สากล ของนวัตกรรม สินค้ำ 

และบริกำร จะท�ำให้เรำเป็นท่ียอมรับ และน่ำคบค้ำ 

สมำคมด้วย ไม่เป็น “จระเข้ขวำงคลอง” ที่คอยขัดขวำง

กำรพัฒนำหรือเพิกเฉยต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

สนธิสัญญำ พันธสัญญำ พิธีสำร และข้อตกลงต่ำง ๆ 

แต่ก็ไม่ไร้จดุยืน ยอมถูก “สนตะพำย” ชีน้�ำ แสวงประโยชน์ 

จนกลำยเป็น “ไม้หลกัปักเลน” ทิง้หลกักำร ต้องผสมผสำน 

สร้ำงควำมกลมกลนื โดยไม่ละเลยเอกลกัษณ์ ควำมเป็นไทย 

โดยเฉพำะควำมเป็นสยำมเมืองย้ิม ท่ีชำวโลกประทับใจ

และคุ้นเคย

ทั้งน้ี กำรให้ควำมรู ้ กำรสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ  

ของ “ทรพัยำกรมนษุย์” จ�ำเป็นอย่ำงทีส่ดุต่อกำรปฏิรปู และ

คุม้ค่ำอย่ำงยิง่แก่กำรลงทุนส�ำหรบักำรสร้ำงชำต ิโดยมอิำจ 

สำมำรถค�ำนวณมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจได้เลย 

เกษตรกรปราดเปรื่อง
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
รฐับาลมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เดนิหน้ายกระดบัขดีความสามารถเกษตรกรไทย โดยร่วมมือ

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�าโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต่อยอดองค์ความรู ้

ด้านการเกษตร เพือ่เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทย ได้เดนิทางไปหาประสบการณ์ด้านการเกษตรยังต่างประเทศ

จดักำรกำรผลติและกำรตลำด โดยใช้ข้อมลูประกอบกำร

ตัดสินใจ ค�ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภยัของผู้บรโิภค 

สงัคม สิง่แวดล้อม และมีควำมภูมิใจในอำชีพของตนเอง 

โครงกำรเกษตรกรปรำดเปรื่อง สอดรับกับนโยบำย

รฐับำล ท่ีเน้นกำรพัฒนำภมูปัิญญำด้ำนเกษตร และสร้ำง

ควำมเข้มแข็งแก่วิสำหกิจชุมชน ยกระดับสู่อุตสำหกรรม 

“เกษตรไทยสู่โลก” ตอกย�้ำกำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำ

เกษตรและอำหำรที่ปลอดภัย และได้มำตรฐำนสำกล

จำกโครงกำร ๒ ครั้งที่ผำ่นมำ เกษตรกรปรำดเปรื่อง

ได้น�ำมมุมอง/แนวคดิใหม่  อำท ิกำรออกแบบบรรจภัุณฑ์ 

กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ สู่กำรเปิดหลักสูตรฝึกอบรม 

กำรท�ำงำนเป็นทีม และแลกเปลีย่นข้อมลูเกษตรระหว่ำงกัน 

ล่ำสุด รัฐบำลได้สนับสนุนเกษตรกรปรำดเปรื่อง  

สำขำพืชสวนและเกษตรย่ังยืน ( เกษตรอินทรีย ์ ) 

เข้ำร ่วมงำน “International Green Week 2016”  

ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ซึ่งถือเป็นนิทรรศกำรนำนำชำติ

ด้ำนอำหำร เกษตร และอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ท่ีใหญ่ทีส่ดุ 

งำนหนึ่งของยุโรป โดยจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๕-๒๓ มกรำคม 

ทีผ่่ำนมำ และบรรลผุลส�ำเรจ็ในกำรเปิดโอกำสให้บคุลำกร 

ด้ำนกำรเกษตรของไทยได้เปิดโลกทัศน์ และยังเป็นส่วนหน่ึง 

ในกำรเผยแพร่แนวทำงท�ำกำรเกษตรแบบย่ังยืน ตำมแนวคดิ 

เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย   

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

2 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



เกษตรกรรม

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

บรรณาธิการอ�านวยการ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา พล.อ.จีระศักด์ิ ชมประสพ  พล.อ.สกล ชื่นตระกูล และวีระศักดิ์ ฟูตระกูล 
บรรณาธิการข้อมูล อภินันท์ จันทรังษี  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำาเนิด  พล.ต.ม.ล.กุลชาติ ดิศกุล  พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค  พล.ต.เฉลิมชนม์ ดวงกลาง  นันทิกาญจน์ สวัสด์ิภักดี 

พ.อ.เทวัญ ตันกุล  จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู  มนฑิรา วิโรจน์อนันต์  ศรมณ เทพแก้ว  ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
บรรณาธิการบริหาร คณิศร์ สุวรรณเดช บรรณาธิการ นพวรรณ รุ่งสาโรจน์ ฝ่ายจัดการทั่วไป พรกมล ภมรานนท์

จัดพิมพ์และแจกจ่าย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำากัด โทร ๐๘ ๙๗๗๔ ๗๒๑๕ อีเมล kanit@u-media.co.th

รายนามคณะผู้จัดท�าจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพนัธ์ เลขที ่๙ ซอยอารย์ีสัมพนัธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ • โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๖ และ ๑๖๐๗ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๖๑๓ อเีมล newsletter@prd.go.th

สร้างเกษตรแปลงใหญ่

ตวัอย่างต้นแบบสวนล�าไยแปลงใหญ่ท่ีจ.ล�าพูน

รฐับาลเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไทย โดยให้กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์หาแนวคิดเพือ่แก้ปัญหาอย่างย่ังยืน ซึง่เป็น 

ท่ีมาของ “เกษตรแปลงใหญ่” คือแผนการบรหิารจัดการ 

แบบเดียวกับระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ท่ีเน้นการรวมกลุม่ 

ลดต้นทุน และเพิม่ผลผลติ

ปัจจุบันสินค้ำเกษตรท�ำกำรผลิตแบบรำยย่อย  

จงึให้ผลผลติมปีรมิำณน้อยและคณุภำพต�ำ่ ประสบปัญหำ 

กำรขำดทุน เกิดภำวะหนี้สิน ไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้

กระทรวงฯ จงึได้ก�ำหนดแนวทำงลดต้นทุนภำคกำรเกษตร 

๔ ด้ำน ได้แก่ ๑.กำรลดต้นทนุ ๒.กำรเพ่ิมผลผลติต่อหน่วย 

๓.กำรบรหิำรจดักำร ๔.กำรตลำด และจดัท�ำแปลงกำรเกษตร 

ขนำดใหญ่ โดยให้เกษตรกรรำยย่อยมีกำรรวมกลุ่ม  

รวมพ้ืนทีก่ำรผลติเป็นแปลงใหญ่ มผีูบ้รหิำรจดักำรแปลง 

เพ่ือให้เกษตรกรมคีวำมสำมำรถในกำรจดักำรผลติสนิค้ำ

เกษตรเช่นเดียวกับฟำร์มขนำดใหญ่ ซึ่งจะช่วยท�ำให้

เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิตได้จริง 

ดงัตวัอย่ำงต้นแบบกำรเกษตรแปลงใหญ่ในหลำยพ้ืนที่ 

เช่น แปลงใหญ่ล�ำไย อ�ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล�ำพูน บนพ้ืนท่ีกว่ำ 

๕,๐๐๐ ไร่  มเีกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร  ๖๐๐ รำย เกษตรกร 

เน้นกำรสลับแปลงกันออกผลผลิต ส่งเสรมิกำรผลติล�ำไย 

นอกฤดู และเพิ่มคุณภำพให้ได้เกรด AA และ A ไม่น้อย

กว่ำ ๖๐% ของผลผลติทัง้หมด จำกเดมิทีท่�ำได้เพียง ๔๐% 

ปรำกฏว่ำได้ผลดี ช่วยประหยัดต้นทุน 

นำยด�ำรง จิณะกำศ ประธำนแปลงใหญ่ ผลิตล�ำไย

นอกฤดูส่งออก กล่ำวว่ำ ตนยึดอำชีพปลูกล�ำไยมำนำน 

ล้มลกุคลกุคลำนมำพอสมควร หลงัจำกเข้ำร่วมโครงกำร

เกษตรแปลงใหญ่ มีเจ้ำหน้ำที่เกษตรเข้ำมำช่วยแก้ไข

ปัญหำ โดยเฉพำะกำรลดต้นทุนกำรผลิต และวำงแผน

กำรผลติ เพ่ือให้ออกตรงตำมควำมต้องกำรตลำด มกีำรท�ำ 

สัญญำซือ้ล่วงหน้ำทีแ่น่นอน ท�ำให้เกษตรกรนอกจำกจะม ี

ต้นทุนกำรผลิตลดลงแล้ว ยังลดควำมเสี่ยงเรื่องรำคำ 

และขำยล�ำไยได้รำคำสูง เป็นที่พอใจของเกษตรกร

ในปี  ๒๕๕๙  จงึมแีผนกำรด�ำเนนิงำนต่อเน่ือง ท้ังทบทวน 

กำรท�ำงำนแปลงใหญ่ที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพูดคุยถึงปัญหำ ควำมต้องกำร 

แนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือน�ำไปก�ำหนดกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีท่ีเกษตรกรต้องกำร เพ่ือท�ำให้กำรผลิตดีขึ้น 

พร้อมวำงแผนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดส่งออก

ท้ัง ๓ ช่วง คือ ก่อนวันตรุษจีน ๑๕-๒๐ วัน ช่วงมีนำคม

ก่อนเทศกำลเชง็เม้ง และช่วงปลำยสงิหำคม-ต้นกันยำยน 

ซึ่งตรงกับวันชำติจีน 

ปัจจุบันมีพ้ืนที่ท่ีได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว ๗๖ จังหวัด 

จ�ำนวน ๒๖๘  แปลง ใน ๓๑ ชนิดสินค้ำ ได้แก่ พืช สัตว์ 

ประมง ซึ่งเกษตรกรไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรแปลงใหญ่  

จะสำมำรถลดต้นทนุกำรผลติสนิค้ำเกษตร และเพ่ิมโอกำส 

ในกำรแข่งขันทำงกำรตลำดได้มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย 

อินเทอร์เน็ตความเรว็สงู
ครอบคลุมทั่วประเทศ

กำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ไทยสำมำรถพัฒนำได้ทัดเทียม

กับประเทศอื่น โดยยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย 

ให้สำมำรถใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อย่ำง

ทัว่ถึงและเท่ำเทยีมกนั รฐับาลโดยกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ด�ำเนินโครงกำร 

ยกระดบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม ดงันี ้กิจกรรมท่ี ๑ 

กำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเทียบเท่ำ 

อินเทอร์เน็ตความเรว็สงูเป็นเทคโนโลยีส�าคัญในการ

พฒันาประเทศ แต่ในพืน้ท่ีชนบทห่างไกลยังมีปัญหา

ในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากภาคเอกชนไม่เข้าไป

ลงทุนเพราะไม่คุ้มค่า รฐับาลจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้ลงทุน

เองท้ังหมด เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และ

พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจดจิิทัล

4G ซึ่งจะท�ำให้ประชำชน

สำมำรถใช้งำนอนิเทอร์เนต็

ควำมเร็ วสู งครอบคลุม 

จ�ำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ำน  

เริ่มด�ำเนินกำรปี ๒๕๕๙ 

และแล้วเสร็จส้ินปี ๒๕๖๐ 

งบประมำณ ๑๕,๐๐๐ 

ล้ำนบำท กิจกรรมท่ี ๒ 

ก ำ ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ

โครงข ่ำยอิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต

ระหว่ำงประเทศ สู่กำรเป็น 

“ศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อ

และแลกเป ล่ียนข ้อมูล

อินเทอร์เน็ต” งบประมำณ 

๕,๐๐๐ ล้ำนบำท 

3ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



โครงสร้างพื้นฐาน

รฐับาลโดยกระทรวงคมนาคม พร้อมขบัเคลือ่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศให้เกิดเป็นรปูธรรม ท้ังทางบก ราง น�า้ และอากาศ  

โดยในปีน้ีจะเริม่ก่อสร้าง ๖ โครงการเร่งด่วนตามแผน และปีหน้าอีก ๑๔ โครงการ จะทยอยประกวดราคาและก่อสร้าง คาดว่าจะเริม่เปิด

ให้บรกิารโครงการต่างๆ ได้ตัง้แต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพือ่ช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และอ�านวยความสะดวกให้พีน้่องประชาชน

รัฐบาลเดนิหน้า “ลงทุน” พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ต้อนรบัปีแห่งการปฏริปูเศรษฐกิจ ๒๕๕๙ 

โครงการ
คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

                   โครงการที่วางแผนเริ่มก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙

๑.	 การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที	่๑ ๒๕๖๐

๒.	 การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง	(ท่าเทียบเรือ	A)	ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ๒๕๖๐

๓.	 รถไฟทางคู่	ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ๒๕๖๑

๔.	 มอเตอร์เวย์	สายพัทยา-มาบตาพุด ๒๕๖๒

๕	 มอเตอร์เวย์	สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ๒๕๖๒

๖.	 การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิระยะที	่๒ ๒๕๖๒

                   โครงการที่วางแผนประกวดราคา ปี ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๖๐

๗.	 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ๒๕๖๒

๘.	 รถไฟทางคู่	ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ๒๕๖๒

๙.	 รถไฟทางคู่	ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๒๕๖๒

๑๐.	 รถไฟทางคู่	ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ๒๕๖๒

๑๑.	 รถไฟทางคู่	ช่วงลพบุรี-ปากน�า้โพ ๒๕๖๒

๑๒.	 ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน	ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-
								หัวหมาก	และสายสีแดงเข้ม	ช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง ๒๕๖๒

๑๓.	 รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน	ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ๒๕๖๓

๑๔.	 รถไฟฟ้าสายสีชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี ๒๕๖๓

๑๕.	 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง ๒๕๖๓

๑๖.	 รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน	ช่วงหนองคาย-ขอนแก่น-นครราชสีมา-	
									แก่งคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-มาบตาพุด	๔	ช่วง

๒๕๖๔

๑๗.	 รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน	ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ๒๕๖๕

๑๘.	 รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน	ช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง ๒๕๖๕

๑๙.	 รถไฟฟ้าสายสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุร	ี(สุวินทวงศ์) ๒๕๖๕

๒๐.		รถไฟฟ้าสายสีม่วง	ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	(วงแหวนกาญจนาภิเษก)	 ๒๕๖๕

ปีที่จะประกวดราคาตามแผน ปีท่ีคาดว่าจะแล้วเสรจ็
ข้อมูลจาก แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) 
ที่ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๘

ระยะที่ ๑

ระยะที่ ๒

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

4 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



เทิดทูนสถาบัน

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในยุค 

ปัจจบุนั หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูห่วั ได้ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในโอกาสท่ีไทยเป็นประธานกลุม่ ๗๗ 

วาระปี ๒๕๕๙ ได้น�าเสนอหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้เป็นแนวทางในการน�าไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน

แม้ในวันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ยังมีอีก

หลายประเทศทียั่งคงมสีถาบนัพระมหากษตัรย์ิ และยังคง

เป็นประเทศท่ีมกีารพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมทีก้่าวหน้า 

เช่น สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นต้น 

และส�าหรบัประเทศไทย ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ได้ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะเสาหลัก 

สร้างเป็นภูมิคุ้มกันประเทศ ให้ก้าวหน้าและมั่นคง

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
•	เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชน พระมหากษัตริย์

ทรงท�าหน้าที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรม 

ปกป้องการถูกรุกราน เพ่ือให้ประชาชนด�ารงชีวิตอย่าง

เป็นสุข มีเสรีภาพในการท�ากิน ใช้ชีวิตตามวิถีเครือญาติ 

ผกูพันกบัการท�าเกษตร และมศีาสนาเป็นเครือ่งยึดเหน่ียว 

จติใจ ประชาชนจงึมคีวามผกูพันกับสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

อย่างลกึซึง้ มัน่คง จนเกิดเป็นความสามคัคกีลมเกลยีวกัน

เกิดความเป็นปึกแผ่นและเป็นพลังส�าคัญยิ่ง

• เป็นสญัลกัษณ์การด�ารงอยู่ของชาตไิทย	สงัคมไทย 

ให้ความส�าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยาวนานกว่า 

๗๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันที่

เข้มแข็งยั่งยืน ช่วยรักษาความเป็นไทยมาได้ถึงทุกวันนี้

• ทรงเป็นผู้น�าการพัฒนาประเทศทุกด้าน คือ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ มุง่สร้างงานและรายได้ให้ทกุคน 

สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ
กับการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันอันสูงส่งและล�้าค่าของ 

สังคมไทยมาแต่โบราณกาล	ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้ง 

ประเทศ	เรื่อยมาจนกระท่ังถึงในยุคปัจจุบัน	พระมหากษัตริย์

ทรงด�ารงต�าแหน่งประมุขของชาติ	ทรงยอมสละความสุข 

ส่วนพระองค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ 

ท่ีดขีึน้	มุ่งม่ันพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ	เพือ่สร้างความผาสกุ

ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด

สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ต้ังแต่สมัยสุโขทัย 

ท่ีเศรษฐกิจมัน่คง จนสมยัอยุธยา ไทยกลายเป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าท่ีส�าคญัในสวุรรณภมู ิมกีารสร้างฐานการพัฒนา 

ประเทศให้ทันสมัยในช่วงรัชกาลท่ี ๕ ต่างช่วยน�าพา 

การพัฒนาประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

การพัฒนาสังคม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสงบสุข โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันเครือญาติ 

เพ่ือช่วยเหลอืเก้ือกูลกัน ใช้หลักอาวุโสในการดูแลสมาชกิ

ในสังคม ที่เด็กต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ท�าให้สภาพ

สงัคมไทยมกีฎเกณฑ์และวัฒนธรรม ทีทุ่กคนยอมรบัและ

ปฏิบัติสืบต่อกันมา เน้นการพัฒนาให้คนไทยมีความรู้  

จนสามารถยึดโยงกันเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบัน 

ความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริย์หลาย

พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการรักษาความมั่นคง

ของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังการใช้วัฒนธรรมเชื่อม

ความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง ในอดีตผ่านการร่วม

เป็นครอบครัวเดียวกัน ต่อมาผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรม

ประเทศต่าง ๆ ด้วยการเสด็จเยี่ยมเยือน

• การปกครอง: จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

สู่ระบอบประชาธิปไตย ต้ังแต่สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ 

กระท่ัง ๘๔ ปีท่ีผ่านมาท่ีไทยอยู่ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ความส�าเร็จของสถาบันพระมหากษัตริย์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การทุ่มเทพระอุตสาหะท้ังมวลในการทรงงานของ

พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ในสถาบันพระมหา

กษัตริย์ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

น�ามาสู่ความส�าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของชาติ 

และในรชักาลปัจจบุนั เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่า หลกัการ 

ทรงงานและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เป็นท่ียอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง 

จากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีช่่วยให้ชาวไทย 

ได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากได้อย่างย่ังยืน รวมถึงยังส่งผล 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

เพื่อนบ้านอีกด้วย 

แต่เหนอืสิง่อืน่ใด พระปรชีาสามารถอนัเป็นทีย่อมรบั

ด้วยใจของประชาคมโลก เป็นสิ่งท่ีปวงชนชาวไทย 

ปลาบปลื้มอย่างท่ีสุด ดังท่ีทรงได้รับการทูลเกล้าฯ  

ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 

(Human Development Lifetime Achievement Award) 

ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Na-

tions Development Programme: UNDP) เมื่อวันท่ี 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

ดังความตอนหนึ่งของ “นายโคฟี อันนัน” เลขาธิการ

สหประชาชาต ิ(ในขณะนัน้) ซึง่ได้กล่าวสดดุพีระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว ไว้ในโอกาสดังกล่าวว่า 

“...พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ท่ี

ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟัง 

ปัญหาของพวกเขาเหล่าน้ัน และให้ความช่วยเหลอืพวกเขา 

เหล่านัน้ ให้สามารถยืนหยัดด�ารงชวีติของตนเองต่อไปได้

ด้วยก�าลงัของตวัเอง...โครงการเพ่ือการพัฒนาชนบทต่าง ๆ   

ขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ยังประโยชน์ให้กับ

ประชาชนนับล้าน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”

สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จึ ง ถือ เป ็น เสาหลัก 

ส�าคัญของสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน และเปรียบเป็น 

สมบติัล�า้ค่าทีช่าวไทยทกุคนจะต้องร่วมกันปกป้องรกัษา 

เพ่ือให้สถาบันพระมหากษัตริย์ด�ารงอยู่คู่กับสังคมไทย

ตลอดไป 

5ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



เรื่องจากปกการปฏิรูปเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแม้จะมีพ้ืนฐานท่ีดี แต่ก็อยู ่

ในจดุพลกิผนั  ขาดพลงั เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกซบเซา รายได้ 

เกษตรกรตกต�า่ ประชาชนชะลอการใช้จ่าย SMEs ขายของ

ไม่ได้ ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยกู้ เพราะขาดความเชือ่มัน่ 

ขาดความสมดลุ จงึเปรยีบเสมอืนกับคนป่วย โดยขาข้างหน่ึง 

คือ การพ่ึงพิงการส่งออกที่มีขนาดใหญ่ ๗๐% ของจีดีพี 

เริ่มอ่อนแรง ขณะที่ขาอีกข้างหน่ึง คือ เศรษฐกิจระดับ

ฐานราก ก็ลีบและเล็ก จึงส่งผลให้ความสามารถของ

ประเทศไทยถดถอยลง ทีมงานด้านเศรษฐกิจของ 

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีน�าโดย ดร.สมคดิ  

จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้ออกนโยบาย

หลายเรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และวางอนาคต 

ให้กับประเทศ ทัง้การผลกัดนัมาตรการเดมิ และด�าเนนิการ 

มาตรการใหม่ ซึง่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดนิหน้า

ได้อย่างราบรืน่และมัน่คง โดยมุง่เน้นไปทีก่ารวางแผน และ

ด�าเนนิการตามนโยบายท้ังระยะสัน้และระยะยาว ดังนี้

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนระยะสั้น
เพ่ือผ่อนคลายความยากล�าบากของผูม้รีายได้น้อย และ

ผูด้้อยโอกาส รวมถึงประคบัประคอง SMEs ให้มเีงนิหมนุเวียน

และกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

โดยให้มีความสอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน (Strength from Within) ของเศรษฐกิจชุมชน  

(Local Economy) ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงม ี

พระราชด�าริไว้ และเพ่ือมุ่งเน้นการช่วยเหลือและแก้ไข 

ปัญหาอย่างเร ่งด ่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร ้อน 

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลจึงได้มีมาตรการ  

ดงัต่อไปน้ี 

• มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย 

รัฐบาลได้จัดสรรเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต�่า 

(ร้อยละ๐-๑) ให้กับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 

กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงนิรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 

       • มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัต�าบล โดยจดัสรร 

งบประมาณให้กับ ๗,๒๕๕ ต�าบล ต�าบลละ ๕ ล้านบาท 

เพ่ือด�าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และโครงการส่ง

เสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     • มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

โครงการละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

• มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนับสนุนสิน

เชือ่ดอกเบีย้ต�า่ให้แก่ SMEs เพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

ในการประกอบธุรกิจ การลดภาษเีพ่ือลดภาระแก่ SMEs  

ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โครงการค�า้ประกันสินเชื่อ 

และการออกมาตรการภาษี เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ

รายใหม่ (New Start-up) 

• มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือกระตุ้น

ภาคอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่เป็นธุรกิจทีม่อีทิธิพลต่อเศรษฐกิจ

เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างไปจนถึง 

ภาคแรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง 

ขณะเดยีวกัน ก็ช่วยลดภาระและเพ่ิมโอกาสให้กับผูม้รีายได้ 

น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้น 

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

หัวใจส�าคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยคือ ต้องม ี

การพัฒนาอย่างย่ังยืนและมัน่คง มคีวามสมดุลและต่อเนือ่ง 

ซึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ในระยะยาวเอาไว้ โดยให้ความส�าคญัอย่างย่ิงกับการพัฒนา 

“ภาคชนบท” ซ่ึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของประเทศ ต้องให ้

ความส�าคัญกับท้องถ่ินมากขึน้ โดยเฉพาะแนวทาง “ประชารฐั” 

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนและ 

ภาคประชาชน ท่ีมอียู่ตามพ้ืนทีต่่าง ๆ  ซึง่หากเราท�ากันอย่าง

จริงจัง มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ เม็ดเงินและ 

ความพยายามเหล่านีจ้ะสร้างความเจรญิให้กับชนบทได้ 

นับจากนี ้รฐับาลจะให้น�า้หนกักับ “งานปฏริปู” เน้นการเตบิโต 

จากภายในเป็นส�าคัญ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาส�าคัญ คือ  

การพัฒนาอย่างสมดุล หนัมองชนบท การยกระดบัผลผลติ 

เลกิขายของถูก การสร้างตลาดรองรบัสนิค้าชมุชน การสร้าง 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ปลอดภัยและย่ังยืน และการสร้าง 

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้เกิดขึ้นทุกต�าบล โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานชนบท สิง่ทีร่ฐับาลนี้ 

ตัง้ใจคอื จะท�าอย่างไรให้เกิดการเตบิโตจากภายใน ซึง่ไม่ได้ 

หมายความว่าจะเลกิส่งเสรมิการส่งออก แต่ให้น�า้หนักของ 

นโยบายกับการสร้างความเจริญจากภายในให้มากข้ึน 

โดยจะไม่ได้ตั้งต้นที่ระดับกระทรวง แต่อยู่ที่พ้ืนท่ีจังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน เน้นการสร้างสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรจริง ๆ ฉะนั้น นโยบายทุกนโยบายท่ีรัฐบาลจะ

ออกมาต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ต้องให้ความส�าคัญกับภาค

เหล่านี ้เพราะเกษตรกรและครอบครวัได้ส่วนแบ่งเพียงแค่ 

๑๐% ของ GDP เท่าน้ัน ท้ัง ๆ ท่ีมปีระชากรในภาคดงักล่าว

รวมกันถึง ๒๓ ล้านคน หรอืประมาณ ๓๕ เปอร์เซน็ต์ ของคน

ทัง้ประเทศ ดงันัน้ รฐับาลจะเน้นการลงทนุพัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานของชนบท ให้หมู ่บ้านคิดและเสนอโครงการ 

ขึ้นมาเอง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ชุมชน เช่น การท�าโรงสีข้าวชุมชน ยุ้งฉางชุมชน 

เครื่องจักรแปรรูปสินค้า เป็นต้น 

การยกระดับผลผลิต สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า 

แปรสภาพจากการผลิตที่เน้นปริมาณ ราคาถูก ไปสู่สิ่งที่ 

เรยีกว่าผลติภาพการผลติ สูน่วตักรรม สูก่ารเพ่ิมมลูค่าสนิค้า 

ยกระดบัความสามารถในการผลติ และความหลากหลาย

ของการลงทุนให้เกิดขึ้นให้ได้ รัฐบาลนี้จะผลักดันให้เกิด

โครงการ ๑ ต�าบล ๑ SME  อตุสาหกรรมการเกษตร แปรรปู 

สินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นให้ได้ 

เน้นการสร้างผูน้�าในการเป็นตัวอย่างให้เกิด Smart Farmer 

ในการเป็นตวัอย่าง ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับเกษตรกร 

รายอืน่ ๆ  ต่อไป และน่ีจะเป็นการปฏิรปูเศรษฐกิจอย่างแท้จรงิ 

และรัฐจะให้สิ่งจูงใจ และส่งเสริมอย่างจริงจัง

การสร้างตลาดรองรบัผลผลติ จะมกีระทรวงพาณิชย์ 

มาช่วยสร้างตลาดประชารฐั และดงึภาคเอกชนเข้ามาช่วย

สร้างตลาดร่วมกัน เชือ่มโยงเกษตรกรในท้องถ่ินให้สามารถ

น�าสินค้าไปจ�าหน่ายยังห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด 

ขนาดใหญ่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ให้ย่ังยืน ไม่ฉาบฉวย 

ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่ี 

ขนาดใหญ่อยู่แล้ว ทุกต�าบลของเรา ทุกอ�าเภอของเรา  

ล้วนแล้วแต่มแีหล่งท่องเท่ียวท่ีดอียู่แล้ว แต่เราไม่เคยเอามา 

ปรับปรุงท�าให้น่าดู น่าท่องเที่ยว ปลอดภัย มีสินค้า

เกษตรมาวางขาย เพ่ือให้พ่ีน้องเกษตรกรได้เชื่อมต่อกับ 

ด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นท่ี

กระทรวงการท่องเท่ียวฯ และ ททท. จะเริม่โครงการลงทุน 

ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทุกต�าบลทุกอ�าเภออย่างจรงิจงั 

และให้กระทรวงมหาดไทยและแต่ละจงัหวัดช่วยลงไป 

ดแูล ส่งเสรมิโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว หรอื 

อย่างน้อยท่ีสดุ หน่ึงอ�าเภอหน่ึงแหล่งท่องเทีย่วเอาสิง่ทีม่ี 

อยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึน้ใหม่ มาเจยีระไนให้กลายเป็นเพชร 

ขึ้นมา ดึงนักท่องเที่ยวจากในประเทศ จากต่างประเทศ 

จากประเทศในอาเซยีน ให้เข้ามาเท่ียว ซึง่ไม่ใช่แค่ท่องเทีย่ว 

จงัหวัดใหญ่เหมอืนท่ีผ่านมา เพราะหากการท่องเท่ียวใน 

ท้องถ่ินเตบิโตขึน้ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจอืน่ ๆ  เตบิโตตามไปด้วย 

นอกจากน้ี ในปีน้ี ททท. ได้ประสานกับปั๊มน�้ามัน ปตท. 

ทัว่ประเทศ ในการเปิดพ้ืนทีใ่ห้เกษตรกรสามารถน�าสนิค้า

ไปจ�าหน่ายได้ เหมือนเช่นที่ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี

การสร้างอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้เกิดขึน้ทุกต�าบล 

นบัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ท่ีจะมกีารลงทุนในอนิเทอร์เนต็ 

บรอดแบนด์ทั่วทุกชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางในการศึกษา

และพัฒนาตนเองของคนไทยทุกคน สินค้าในชนบท 

โดยสหกรณ์การเกษตรทีไ่ด้รบัการพัฒนาแล้ว จะสามารถ 

จ�าหน่ายทางอคีอมเมร์ิซไปขายท่ัวโลกได้ ดินแดนชายขอบ 

จะได้อานิสงส์จากการพัฒนาความเจริญในครั้งน้ี 

เป็นความพยายามของรฐับาลชดุน้ี ทีจ่ะให้เกิดการกระจาย 

ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาค ซึ่งมาตรการน้ี 

คณะรฐัมนตรไีด้อนุมตัใินหลกัการแล้ว และจะลงทุนทนัที 

ในปีน้ี ไม่เพียงเท่านี้ จะมีการลงทุนโครงข่ายเชื่อมต่อ 

อินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่านประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถ 

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้โดยสะดวก ฉะนั้น  

ใน ๕ มาตรการหลกัทีเ่ป็นรปูธรรมจะเริม่ตอบว่า ก้าวแรกของ 

การสร้างความเตบิโตภายในจากท้องถ่ินจะท�าได้อย่างไร 

การพฒันาทีแ่ท้จรงิเป็นการขบัเคลือ่นประชาสงัคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เพื่อการปั๊ม GDP ว่าโต 

ก่ีเปอร์เซน็ต์ แต่จรงิ  ๆแล้ว คือการสร้างความเปลีย่นแปลง 

ในสังคมให้ชีวิตมีมาตรฐานขึ้น มีความสุขมากขึ้น 

มีความผาสุกมากขึ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

มีสิทธิ์มีเสียง

นายกรัฐมนตรีคิดเร่ืองน้ีมานานแล้ว และพยายาม

ตัง้ค�าถามว่า จะท�ายังไงให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน 

จึงเกิดค�าว่า “ประชารฐั” ขึน้มา และประชารฐัจะต้อง 

เดนิต่อไปข้างหน้า ไม่มีวันท้อถอยแน่ หากทุกภาคส่วน 

ช่วยเหลือร่วมมือกัน โดยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๑๐ ด้าน

รัฐบาลก�าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีชัดเจน 

และมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือชักจูงการลงทุนจากบริษัท 

ชัน้น�าท่ัวโลก ให้มาลงทนุในประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนา 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการผลิต ไปสู่โครงสร้าง

เศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ท่ีใช้ความรู้การผลิตข้ันสูง 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิาร 

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจะเป็น 

กลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 

Engines) ได้แก่

๑. การต่อยอด ๕ อตุสาหกรรมเดมิ 

ทีม่ศีกัยภาพ ๑) ยานยนต์สมยัใหม่ ๒) 

อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ ๓) การท่องเท่ียว 

กลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิง 

สขุภาพ ๔) การเกษตรและเทคโนโลยี 

ชีวภาพ ๕) การแปรรูปอาหาร 

๒. การเตมิ ๕ อตุสาหกรรมอนาคต 

ประกอบด้วย ๑) อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ 

๒) อตุสาหกรรมการบินและโลจิสตกิส์ 

๓) อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและ

เคมีชีวภาพ ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

๓. การผลักดันนโยบายเขต

เศรษฐกิจพเิศษชายแดน

เป็นรูปแบบการสร้างโอกาสทาง 

เศรษฐกิจของไทย ภายใต้การเชือ่มโยง 

กันระหว่างอาเซียน เพ่ือกระจาย

ความเจรญิสูภ่มูภิาคโดยใช้ประโยชน์

จากอาเซียน ลดความเหลื่อมล�้า 

ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน และแก ้ป ัญหา

ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น พ้ื น ท่ี ช า ย แ ด น 

โดยการส่งเสรมิการลงทุนของรฐับาล 

นอกเหนือจากการส่งเสริมจาก BOI 

แล้วรัฐบาลยังผ ่อนปรนเงื่อนไข 

ให้กับ SMEs ด้วย เช่น การอนุญาต 

ให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการท่ีขอรบั 

การส่งเสรมิ รวมถึงการลดหย่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคลจาก 

ร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๐ ในระยะเวลา ๑๐ รอบบญัช ีเป็นต้น

๔. การยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทย

ประเทศของเรามคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องยกระดบัโครงสร้าง 

พ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือ (๑) ลดต้นทนุในการขนส่งคมนาคม 

ซึง่จะช่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

รวมท้ัง (๒) เชือ่มโยงภาคส่วนต่าง ๆ  ของประเทศเข้าด้วยกัน 

และต่อเน่ืองออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ให้รบักับการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ซึง่จะกระจายความเจรญิจาก

กรงุเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด เมอืงไปยงัชนบท และเอือ้ให้ 

ไทยเป็นศนูย์กลางในการผลติทีส่�าคญัในภูมภิาค ด้วยเหตุนี ้

ทางรฐับาลจงึได้เร่งด�าเนนิการโครงการต่าง ๆ  เช่น รถไฟฟ้า 

รถไฟทางคู ่รถไฟความเรว็สงู ทางหลวงส�าคญั ๆ  ตลอดจน 

ยกระดับการคมนาคมทางอากาศและน�้า เพ่ือสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับอนาคตให้กับประเทศต่อไป

๕. การยกระดบั Ease of Doing Business ของไทย  

ไทยมกีารอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  ในการท�าธุรกิจ  

และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ท้ังนี้ รัฐบาลได้เร่ง

ด�าเนินการยกระดับ Ease of Doing Business โดยใน

การเริม่ต้นธุรกิจ ได้ลดระยะเวลาการอนมุตัข้ิอบังคบัการ

ท�างานจาก ๒๑ วัน เหลือ ๑๘ วัน ซึ่งต่อไปจะปรับปรุง

ให้ใช้เวลาน้อยกว่าน้ัน พัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจผ่าน

ระบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง

และการขอใช้ไฟฟ้า และจัดท�าระบบการเช่ือมโยงการ

ย่ืนข้อมลูเก่ียวกับการน�าเข้า-ส่งออกผ่านระบบ National 

Single Window: NSW เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศ

เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น  

๒๕๕๙ ปีแห่งการปฏริปูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

ในปัจจุบนั แม้เราจะเริม่เห็นสญัญาณท่ีดขีึน้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความเชือ่ม่ันและการใช้จ่าย 

ของภาคเอกชน แต่น่ันก็ยงัเป็นเพยีงการเตบิโตในระยะสัน้ ซึง่ไม่ใช่เป้าหมายท่ีส�าคัญทีส่ดุ สิง่ส�าคญัท่ีรฐับาลต้องการ คือ การเตบิโตอย่าง 

มีคุณภาพ ย่ังยืน และมีความสมดลุ ซึง่จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือ ต้องมีการปฏริปูเศรษฐกิจอย่างจรงิจงั โดยต้องสร้างการเจรญิเตบิโตทาง 

เศรษฐกิจให้เกิดขึน้จากภายใน ควบคู่ไปกบัการเน้นการส่งออก ซึง่หมายถงึการให้น�า้หนักกบัการพฒันาเศรษฐกิจท้องถิน่ เพิม่ความเข้มแขง็ 

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง “ประชารัฐ” การกระจายและเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว และการลงทุนภาครัฐ เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

6 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 7ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คปูองวทิย์เพ่ือโอทอปช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
สร้างเศรษฐกิจ ๕,๐๐๐ ล้าน 
ข่าวดีส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตโอทอป (OTOP) ท่ัวประเทศ รัฐบาลเปิดตัว“คูปองวิทย ์

เพื่อโอทอป” ตัวช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มทุกระดับ สร้างความเข้มแข็ง 

ของประเทศจากภายใน เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

รัฐบำลโดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เปิดตวั 

“คูปองวิทย์เพือ่โอทอป” เพ่ือยกระดบัผลติภณัฑ์โอทอป 

โดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  

สอดรบักับมำตรกำรโอทอป ๒.๐ ใน ๖ ด้ำน คอื พัฒนำคณุภำพ 

วัตถุดบิ กระบวนกำรผลติ ออกแบบนวัตกรรมผลติภัณฑ์ 

มำตรฐำน บรรจุภัณฑ์และเคร่ืองจักร ครอบคลมุท้ังกลุม่ 

โอทอปสตำร์ทอพั (Start Up) กลุม่โอทอปปัจจุบนั (Existing) 

และกลุ่มโอทอปที่ต้องกำรก้ำวไปสู่เอสเอ็มอี (Growth) 

ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ 

โดยมีเป้ำหมำยลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึง

เทคโนโลยีของผู ้ประกอบกำรโอทอปจำกทั่วประเทศ  

โดยกระทรวงฯ พร้อมให้ค�ำปรึกษำและจัดช่องทำง 

กำรจ�ำหน่ำยออนไลน์ (e-market place) ให้แก่ทกุผลติภณัฑ์

คูปองวทิย์เพ่ือโอทอป ด�ำเนนิกำรโดยหลำยหน่วยงำน 

ในกระทรวงฯ เพ่ือมอบให้กับผูป้ระกอบกำรทีม่คีณุสมบตั ิ

ครบถ้วน โดยมเีวลำ ๓ ปี พร้อมมทีีป่รกึษำและแผนพัฒนำ 

ท้ัง ๖ ด้ำน โดยคิดเป็นมูลค่ำในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐-

๕๐๐,๐๐๐ บำทต่อปีต่อรำย โดยผู้ประกอบกำรจะร่วม 

ลงทุนด้วย ๓๐-๗๐% ข้ึนอยู่กับบริกำรและจ�ำนวน 

กำรจ้ำงงำน ปัจจุบันได้ขยำยเวลำกำรสมัครออกไปถึง

เดือนมีนำคมน้ี ซึ่งคำดว่ำจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ 

โอทอปได้มำกกว่ำ ๒๐๐ ผลิตภณัฑ์ และจะเปิดรบัสมคัร

ต่อเนื่องในปีงบประมำณถัดไป

คูปองวิทย์เพ่ือโอทอปจะช่วยพัฒนำควำมเข้มแข็ง

ของประเทศจำกภำยใน ให้เศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน

เข้มแข็ง โดยคำดวำ่ในปี ๒๕๖๐ จะเกิดกลุ่มโอทอปใหม ่

๓๓๐ รำย โอทอปท่ีเป็นนวัตกรรม ๓๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

โอทอปที่ได้ยกระดับมำตรฐำน ๖๒๐ ชิ้น เกิดโอทอป 

ระดับเอสเอ็มอี ๑๐๕ รำย สำมำรถส่งออกได้ ๒๐ รำย 

ผูป้ระกอบกำรมีรำยได้เพิม่ขึน้ร้อยละ ๕ และสำมำรถขำย 

เชิงพำณิชย์ได้ร้อยละ ๓๐ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ฐำนรำกได้ประมำณ ๕,๐๐๐ ล้ำนบำทต่อปี

นอกจำกน้ี ยังมกีลไกของกระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ ต่อยอด 

สนบัสนุนผูป้ระกอบกำรในกำรขยำยกำรผลติ เช่น สนบัสนุน 

เงินทุนให้เปล่ำภำยใต้โครงกำรทุนเครือข่ำยวิสำหกิจ 

นวัตกรรม ของส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร

มหำชน) (สนช.) สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยี 

ของอุตสำหกรรมไทย ของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ(สวทช.) และสนบัสนุนกำรพัฒนำ 

ขีดควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร (STIM) ของสถำบนัวิจยั 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Call Center กระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โทร. ๑๓๑๓ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รฐับำลให้ควำมส�ำคัญกับ “การลงทุนภาคพลงังาน” 

ถือเป็นภำคส่วนท่ีส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เพรำะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ 

โดยกำรลงทุนด้ำนพลังงำนของรัฐบำลท่ีจะเกิดขึ้นปีนี้  

จะมเีงินลงทุน ๖๙๑,๕๗๒ ล้ำนบำท แยกเป็นกำรด�ำเนินงำน

ตำมกรอบแผนบูรณำกำรพลังงำนระยะยำว ดังนี้

สาขาไฟฟ้า ตำมแผนพัฒนำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ (PDP) 

เงนิลงทนุรวม ๑๒๑,๐๖๐ ล้ำนบำท แบ่งเป็น เงนิลงทนุภำครฐั 

๙๑,๐๖๐ ล้ำนบำท โครงกำรส�ำคญั อำท ิโครงกำรขยำย/ 

ปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรพัฒนำปรบัปรงุโรงไฟฟ้ำของ  

กฟผ. อำท ิโครงกำรโรงไฟฟ้ำเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

เครื่องที่  ๔-๗  โครงกำรระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำ 

จำกเขื่อนน�้ำงึม ๓ และน�้ำเทิน ๑ โครงกำรขยำยระบบ

ส่งไฟฟ้ำระยะท่ี ๑๒ โครงกำรลงทุนด้ำนระบบจ�ำหน่ำย

ไฟฟ้ำของ กฟภ.และ กฟน. พร้อมเงินลงทุนภำคเอกชน 

๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ประมำณกำรจำกกำรลงทนุโครงกำร

สรำ้งโรงไฟฟ้ำภำคเอกชน 

ปีทองด้านพลงังาน
๒๕๕๙ ถือเป็นปีทองแห่งการลงทุนด้านพลงังานของ

ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศแนวทางและ 

การด�าเนินการท่ีแน่ชัด ในการลงทุนภาคพลังงาน 

ตามกรอบบูรณาการพลังงานระยะยาว เพื่อให้เกิด 

ความม่ันคงและเป็นผลทางเศรษฐกิจของประเทศ

สาขาปิโตรเลยีม ตำมแผนน�ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  

เงินลงทุนรวม ๓๔๒,๒๘๔ ล้ำนบำท แบ่งเป็นเงินลงทุน 

ภำครัฐ ๒๖๒,๒๘๔ ล้ำนบำทโครงกำรส�ำคัญ อำทิ 

กำรลงทุนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท.สผ. 

โครงกำรระบบท่อก๊ำซตำมแผนแม่บทฉบบัท่ี ๓  โครงกำร 

LNG Receiving Terminal ระยะที ่๒ โครงกำรขยำยคลงั 

LPG พร้อมเงินลงทุนภำคเอกชน ๘๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 

มีโครงกำรส�ำคัญ ได้แก่ ประมำณกำรจำกแผนกำรลงทุน 

ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของผู ้รับสัมปทำน อำทิ  

บริษัท เชฟรอน จ�ำกัด (มหำชน) เป็นต้น

สาขาพลังงานทดแทน ตำมแผนพัฒนำพลังงำน 

ทดแทน (AEDP) เงินลงทุนรวม ๑๐๒,๒๒๘ ล้ำนบำท 

โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนภำครัฐ  

๓,๐๐๐ ล้ำนบำท โครงกำรส�ำคญั 

อำทิ ประมำณกำรเงินสนับสนุน

กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 

พลังงำน และเงินลงทุนภำค

เอกชน ๙๙,๒๒๘ ล ้ ำนบำท 

โครงกำรส�ำคัญ ประมำณกำร 

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน 

หมุนเวียน ท่ีคำดว่ำจะจ่ำยไฟฟ้ำ 

เข ้ำระบบ หรือ COD ในป ีนี ้

อำทิ โครงกำร Solar ส่วนรำชกำร 

/สหกรณ์ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ ขยะ และลม ประมำณ 

๑,๕๐๐ เมกะวัตต์ 

สาขาอนุรักษ์พลังงาน ตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 

(EEP) ๑๒๖,๐๐๐ ล้ำนบำท แบ่งเป็นเงินลงทุนภำครัฐ 

๘๕,๐๐๐ ล้ำนบำท โดยมโีครงกำรท่ีส�ำคญั อำทิ กำรลงทนุ 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน (๑๐ สำย) รถไฟ

รำงคู ่ เงินสนับสนุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน ส�ำหรับเงินลงทุนภำคเอกชนจ�ำนวน ๔๑,๐๐๐ 

ล้ำนบำท มีโครงกำรท่ีส�ำคัญ อำทิ เงินลงทุนอำคำร/

โรงงำนควบคุม ตำมมำตรฐำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  

และเงินลงทุนเอกชน ตำมมำตรกำรช่วยเหลือ/อุดหนุน

ภำครัฐ เป็นต้น 

เทคโนโลยีกังหันลมเพ่ือใช้ส�าหรบัผลติไฟฟ้า

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

8 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทย
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ร่วมกับสนันิบำต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์

ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 

๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทยในทุกจังหวัด 

โดยส ่วนกลำงได ้ร ่วมกันจัดงำนข้ึน

ที่ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ช่วงเช้ำจะมีกำรวำง 

พำนพุ ่มสักกำระ พระรำชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ พระบิดำแห่ง 

กำรสหกรณ์ไทย พร้อมกำรมอบโล่รำงวัล

แก่สหกรณ์ดีเด่นที่สร้ำงคุณงำมควำมดี 

ให้แก่ประเทศไทย ในส่วนของภูมิภำค  

ขบวนกำรสหกรณ์แต่ละจังหวัดร่วมกัน

จดักิจกรรมสำธำรณประโยชน์ท่ีเหมำะแก่ 

พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือแสดงพลังร่วมกัน 

และเป ็นกำร เฉลิมฉลอง  ๑๐๐ ป ี  

สหกรณ์ไทยอย่ำงยิ่งใหญ่

Asian Try Zero-G ๒๐๑๖ 
ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร ่วมกับ

องค์กำรส�ำรวจอวกำศญ่ีปุ่น หรือ Japan 

Aerospace Exploration Agency 

(JAXA) เป ิดรับควำมคิดสร ้ำงสรรค ์

จำกเยำวชนไทยและคนรุ ่นใหม่ (อำยุ 

ไม่เกิน ๒๗ ปี) เสนอโครงกำรทดลองใน 

สภำวะไร ้แรงโน ้มถ ่วง เพ่ือส ่งให ้กับ 

มนุษย์อวกำศญ่ีปุ่น ได้น�ำไอเดียน่ำสนใจ 

ของเดก็ไทย ไปใช้ท�ำกำรทดลองบนสถำนี 

อวกำศนำนำชำติ โดยโครงกำรที่เสนอนั้น 

จะต้องเป็นกำรทดลองทีไ่ม่เคยได้รบัเลอืก 

ให้ทดลองมำก่อน และใช้เวลำไม่เกิน 

๑๐ นำที สำมำรถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่ 

วันนี้-๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ รำยละเอียด

เพ่ิมเตมิ โทร.  ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๗๗ 

หรอือเีมล space-education@nstda.or.th

ปฏิทินกิจกรรม

คนบันดาลใจ

สนัต ิลนุเผ่ ได้รบัรำงวลัทีถื่อเป็นเกียรตยิศแห่งชวิีตคนไทย 

คนหน่ึง คอืกำรเป็นหน่ึงใน ศลิปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะ

การแสดง (ดนตรสีากล) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยเขำกล่ำวถึง 

รำงวัลทีไ่ด้รบัว่ำ “ดใีจมาก ไม่นึกไม่ฝัน เป็นรางวัลทีใ่ครก็

อยากได้ อาจเพราะบารมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับ”

จุดเริ่มต้นของสันติ ลุนเผ่ คือกำรมีโอกำสได้ขับร้อง

เพลงคำรูโซต่อหน้ำพระพักตร์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์

พระบรมรำชนีินำถ ในงำนเลีย้งพระรำชทำนเหล่ำกำชำด

นำนำชำติ ร่วมกับวงดุริยำงค์กองทัพเรือ จึงโปรดเกล้ำฯ  

ให้สนัตเิข้ำเฝ้ำ และรบัสัง่ให้ร่วมขับร้องเพลงบนัทกึแผ่นเสยีง 

เพลงพระรำชนพินธ์และเพลงรกัชำตใินครัง้น้ัน พร้อมเข้ำรบั 

รำชกำรประจ�ำวงดุริยำงค์ทหำรเรือ มีหน้ำที่สอนขับร้อง  

และเรียบเรียงเสียงประสำน

กระท่ังปี ๒๕๕๓ ได้มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

เสยีงแห่งแผ่นดนิ
เรือตรีสนัต ิลนุเผ่ ศลิปินแห่งชาติ
วันนีใ้นวยั ๘๐ ปี ของ สนัต ิลนุเผ่  หรอืชือ่จรงิ เรอืตร ีไพศาล ลนุเผ่ เจ้าของเสยีงเทเนอร์ 

อันทรงพลังท่ีมีเพียงไม่ก่ีคนในเมืองไทย ผู้มีน�้าเสียงเป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่ 

การร้องเพลงปลกุใจ เขาจึงได้มีโอกาสร้องเพลงรกัชาตมิากมาย ผลงานเด่นได้แก่ 

ความฝันอันสงูสดุ เราสู ้หนักแผ่นดนิ ทหารพระนเรศวร ดจุบดิามารดร เกิดเป็นไทย 

ตายเพือ่ไทย แด่ทหารหาญในสมรภมิู และมาร์ชทหารไทย เป็นต้น

พระรำชทำนยศเรอืตรเีป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้ได้ 

อุทิศตนประกอบคุณงำมควำมดี เพ่ือช่วยเหลือกิจกรรม 

ของกองทัพ และบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์แก่ประเทศชำติ

อะไรคือหลักคิด ที่น�าพาชีวิตมาสู่ความส�าเร็จ 

ในวนัน้ี “ผมท�าตามหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุครบั เวลาร้องเพลงก็นึกว่า 

เราก�าลังท�าหน้าท่ี เพลงพวกน้ีไม่ได้สตางค์ ไม่มใีครอยากร้อง 

แต่ผมคิดว่า...ท�าความดี เพ่ือความดี ด้วยความจรงิใจครบั” 

คิดว่าตวัเองเป็นแรงบนัดาลใจให้คนอ่ืนอย่างไร  

“ผมยงัไม่บังอาจขนาดนั้น คนฟังเสียงผมแล้วคิดอย่างไร 

เดาใจไม่ได้ นักร้องรุ่นน้อง ๆ ก็มีที่บอกว่าผมเป็นไอดอล 

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน ไม่ชอบก็มีครับ”

ปัจจบุนั สันติ ลนุเผ่ ประกอบอำชพีร้องเพลง สอนขบั

ร้องดนตรีคลำสสิก และเป็นท่ีปรึกษำคณบดี วิทยำลัย

ดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

การศึกษา
• รักดนตรีคลำสสิกมำต้ังแต่เด็ก มีบิดำผู้ชอบ 

ฟังเพลงคำรูโซ เป็นครูสอนร้องเพลงคนแรก จำกนั้น 

ได้ร่วมวงดนตรีวำยุบุตร ของครูเชำว์ แคล่วคล่อง 

และได้ฝ ึกฝนดนตรีคลำสสิกจำกกำรร้องเพลง 

ในโบสถ์ครสิต์ โดยแมร ีคลฟิฟอร์ด เจฟฟรย์ี มชิชนันำรี 

ชำวอเมริกัน และได้ร่วมเป็นนักร้องเสียงเทเนอร ์

ในวงดนตร ีThe Bangkok Combined Choir (BBC) 

ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในวง

• โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะพำณิชยศำสตร์และ

กำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และสอบชงิทนุ 

Youth Leadership ศึกษำด้ำนกำรเรียบเรียง 

เสียงประสำน ที่ประเทศอิสรำเอล

ส่งก�าลังใจทหารชายแดน
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภำพันธ์ เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 

คือ เดือนแห่งควำมรัก รัฐบำลขอเชิญชวน

ประชำชนให้ก�ำลังใจเหล่ำทหำรชำยแดน 

ซึ่งเสียสละชีวิตและเลือดเน้ือ เพ่ือปกป้อง

ประเทศชำติ มำร่วมสร้ำงควำมอบอุ ่น

และมอบควำมรักให้พวกเขำ ไม่ให้รู้สึกว่ำ

เป็น “คนที่ถูกลืม” แต่เป็น “คนท่ีถูกรัก” 

ร่วมเขียนจดหมำยส่งก�ำลังใจไปให้เหล่ำ

ทหำรและต�ำรวจได้ที่ กองก�ำลังป้องกัน

ชำยแดนทั่วประเทศ อำทิ กองก�ำลังบูรพำ 

ต.ห ้วยโจด อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 

๒๗๑๖๐ / กองก�ำลังสุรสีห์ ค่ำยสุรสีห์ 

ต.ลำดหญ้ำ อ.เมอืง จ.กำญจนบรุ ี๗๑๑๙๐ 

/ กองก�ำลังสุรนำรี ค ่ำยวีรวัฒน์โยธิน  

ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

และกองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี ต.โนนสูง  

อ.เมือง จ.อุดรธำนี ๔๑๓๓๐ เป็นต้น

Digital Jam ๒๐๑๖
วันนี้เป็นต้นไป 

ขอเชิญชวนผู ้ประกอบกำรธุรกิจ 

ด้ำนกำรท่องเท่ียวทั่วประเทศ เข้ำร่วม

อบรมในหลักสูตร Digital Jam ๒๐๑๖ 

หลักสูตรพัฒนำศักยภำพและยกระดับ

กำรแข่งขันของผู ้ประกอบกำรธุรกิจ

ด้ำนกำรท่องเท่ียว ด้วยกำรตลำดดิจทัิล 

(Digital Marketing) จัดโดยกระทรวง

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยเนื้อหำจะ

ครอบคลุมถึงกำรเลือกใช้โซเชียลมีเดีย

ให้มีประสิทธิภำพ และเคล็ดลับกำรท�ำ 

กำรตลำดดิจิทัล เป็นต้น โดยมีวิทยำกร

ผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำนคอยให้ควำมรู้  

กำรจดัอบรมจะมขึีน้ในจงัหวดัเชยีงรำย 

เลย บุรีรัมย์ เพชรบุรี กรุงเทพฯ จันทบุรี 

และภูเก็ต ผู้ที่สนใจสำมำรถสมัครได้

ทำง Line Official : @DigitalJam หรือ

อีเมล digitaljam.mots@gmail.com

9ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ลดความเหลือ่มล�า้

คนพิการ
ตำมพระรำชบญัญัตส่ิงเสรมิและพัฒนำคณุภำพชีวิต 

คนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ก�ำหนดให้คนพิกำรได้รบักำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

ทำงอำชพี คุม้ครองแรงงำน มงีำนท�ำ ส่งเสรมิกำรประกอบ 

อำชีพอิสระ ให้บริกำรสื่อ ฯลฯ รวมทั้งให้นำยจ้ำงหรือ

สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนรัฐ รับคนพิกำร 

เข้ำท�ำงำน ปัจจุบันมีคนพิกำรท�ำงำนแล้วเป็นจ�ำนวน 

๒๙,๖๖๘ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม ๒๕๕๘)

  พม. จึงสนับสนุนให้มีกำรฝึกอำชีพท่ีศูนย์ฟื ้นฟู

อำชีพคนพิกำร และศูนย์พัฒนำอำชีพคนพิกำรของ พม. 

ทั้ง ๙ แห่ง อำทิ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดเชียงใหม ่

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น พร้อมฝึกอำชีพ

คนพิกำรในชมุชน สนบัสนนุอำชพีอสิระ โดยให้คนพิกำร

กู้ยืมเงนิกองทนุส่งเสรมิและพัฒนำคณุภำพชวิีตคนพิกำร  

เพ่ือลงทุนกิจกำรรำยละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท โดยไม่เสยี 

การพัฒนาอาชีพให้ผูพิ้การและผูส้งูอายุ นับเป็นการยกระดับคุณภาพชวิีตอย่างย่ังยืน

เม่ือผู้พกิารคือบคุคลท่ีทุกคนต้องช่วยกันดแูล รวมถงึผู้สงูอายุท่ีก�าลงัมจี�านวนมากขึน้ 

ต่างก็ต้องการการช่วยเหลือจากพวกเราคนไทยเช่นกัน รัฐบาลจึงมอบหมาย 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) จัดสวสัดกิารช่วยเหลอื 

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ และเพิม่รายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และผู้สงูอายุ

รฐับาลเร่งพัฒนาอาชพี
คนพกิารและผู้สงูอายุ

ดอกเบีย้ ผ่อนช�ำระ ๕ ปี ซึง่ตัง้แต่ปี ๒๕๓๘ - ปัจจบุนั ได้

ให้กู้ยืมเงินกองทุนไปแล้ว ๑๒๖,๐๐๖ รำย รวมเป็นเงิน 

๓,๓๓๓ ล้ำนบำท 

และสนับสนุนกำรรวมกลุ่มอำชีพคนพิกำรในชุมชน 

๓๕๓ กลุ่ม และร่วมกับสถำบนัพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม จัดฝึกอบรมพัฒนำผลิตภัณฑ์ จัดท�ำ

ท�ำเนียบผลิตภัณฑ์คนพิกำร จัดท�ำเว็บไซต์ตลำดงำน

คนพิกำร ( www.ตลำดงำนคนพิกำร.com หรือ www.

jobpwdthai.org) และตลำดอำชีพอิสระของคนพิกำร 

(www.seedpwdthai.org) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคนพิกำร  

สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้สูงอายุ
จำกสถำนกำรณ์ประชำกรผู ้สูงอำยุที่มีมำกถึง 

๑๐,๐๑๔,๗๐๕ คน ในปี ๒๕๕๗ (ร้อยละ ๑๔.๙ ของ

ประชำกรท้ังหมด) และคำดว่ำภำยในปี ๒๕๖๓ จะมี

ประชำกรท่ีมอีำยุ ๖๐ ปีข้ึนไปมำกถึง ๑๓ ล้ำนคน (ร้อยละ 

๒๐ ของประชำกรทัง้หมด) จำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง 

ประชำกร ท่ีสดัส่วนวัยแรงงำนลดลง และผูส้งูอำยุมแีนวโน้ม 

เข้ำมำมส่ีวนร่วมในก�ำลงัแรงงำนเพ่ิมขึน้ พม. โดยกรมกิจกำร 

ผู้สูงอำยุ จงึมนีโยบำยสนับสนุนกำรท�ำงำนของผูส้งูอำยุ ดงันี้ 

๑) ขยำยโอกำสกำรท�ำงำนของผูส้งูอำยุ ๒) ส่งเสรมิและ 

พัฒนำผูส้งูอำยุให้ใช้ภูมปัิญญำ ควำมสำมำรถท�ำประโยชน์ 

เพ่ือสังคม ๓) สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือประกอบอำชพี 

๔) จดัท�ำแผน ก�ำหนดเป้ำหมำย และทศิทำงกำรพัฒนำ 

ส่งเสรมิอำชพีแก่ผูส้งูอำย ุซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงด�ำเนนิกำร 

๕) จบัมอืธุรกิจเอกชน เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำน  ๖) พม.ได้ท�ำ 

ข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ เพ่ือส่งเสริมโอกำส 

กำรจ้ำงงำนผูส้งูอำยุ ซึง่ในตอนนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ 

ข้อมลู เพือ่กำรเตรยีมควำมพร้อมทีส่ดุส�ำหรบักำรจ้ำงงำน

ผู้สูงอำยุต่อไป 

ยกเว้นภาษีอากร
การปรับเปลี่ยนสู่สิ่งท่ีดีขึ้น และคืนผลประโยชน์ 

แก่ประชาชนคนไทยทุกคน คือสิง่ท่ีรฐับาลมุ่งปฏบิตั ิ

มาโดยตลอด ล่าสดุในส่วนของกฎหมาย ก็ได้มปีระกาศ 

ใช้พระราชก�าหนดฯ การยกเว้นจากการตรวจสอบ 

ไต่สวน ประเมิน หรอืสัง่ให้เสยีภาษีอากร และความผิด 

ทางอาญาฯ แก่บรษัิท หรอืห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล

พระรำชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุน

กำรปฏิบัติกำร เ ก่ียวกับภำษีอำกร  

ตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นกฎหมำยที่จูงใจให้บริษัท หรือ

ห้ำงหุน้ส่วนนติบิคุคล ซึง่มรีำยได้

จำกกำรประกอบกิจกำร

ของตนเอง ส�ำหรับรำยได้ 

ที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลำ

บญัช ีทีม่วัีนเริม่ต้นก่อนวันที่ 

๑ มกรำคม ๒๕๕๙ ต้องแจ้ง 

ต่อกรมสรรพำกร  ขอ เป ็น 

ผูป้ระกอบกำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วย

กำรยกเว้นและสนับสนุนกำรปฏิบัติ

กำรเกี่ยวกับภำษีอำกร ตำมประมวล

รัษฎำกรทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกรำคม-๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ จะได้รับ

ยกเว้นจำกกำรตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือส่ังให้ 

เสียภำษีอำกร และควำมผิดทำงอำญำตำมประมวล

รัษฎำกร 

ท้ังน้ี เพ่ือกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ 

ผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ จงึมกีำรจดัท�ำบญัชแีละงบกำรเงนิ 

ให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของกิจกำร เพ่ือสร้ำง

ควำมเชื่อถือในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับนโยบำยรฐับำลในกำรใช้ระบบ e-payment 

เพ่ือให้กำรท�ำธุรกรรมและกำรบริหำรเงินผู้ประกอบกำร

รวดเรว็ คล่องตัว และเกิดประสิทธิภำพ ซึง่จะส่งผลส�ำเรจ็

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศในภำพรวม 

ตำมพระรำชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุนกำรปฏิบตักิำร 

เก่ียวกับภำษีอำกร ตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๕๘  

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกรำคม ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัท  

หรอืห้ำงหุน้ส่วนนติบิคุคล จะต้องศกึษำและท�ำควำมเข้ำใจ 

ในพระรำชก�ำหนดดังกล่ำว ท้ังหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ผลดีผลเสีย รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

บรษัิท หรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคล ทีมี่รายได้ไม่เกิน 

๕๐๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุก่อนหรอืใน

วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ หรือบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน

นิติบุคคลท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม  

ซึ่งมีทุนช�ำระในวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำทำงบัญชี 

ไม่เกิน ๕ ล้ำนบำท และมีรำยได้ไม่เกิน ๓๐ ล้ำนบำท 

ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

• ต้องจดแจ้งต่อกรมสรรพำกรว่ำ เป็นผูไ้ด้รบัยกเว้น

ตำมพระรำชก�ำหนดน้ี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

อธิบดีกรมสรรพำกรก�ำหนด

•  ย่ืนรำยกำรค�ำนวณภำษี เ งินได ้นิติบุคคล  

พร้อมช�ำระภำษีส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือ 

หลังวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๙

• ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษี

ธุรกิจเฉพำะ พร้อมช�ำระภำษี (ถ้ำมี)

• ย่ืนแบบขอเสียอำกรเป็นตัวเงิน และจัดท�ำบัญชี 

งบกำรเงิน ให้สอดคล้องกับสภำพท่ีแท้จริงของกิจกำร 

ทั้งนี้ จะต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงภำษีอำกร 

และหำกไม่ปฏิบัติตำมที่ก�ำหนด จะถูกเพิกถอน 

กำรได้รับกำรยกเว้นจำกกำรตรวจสอบฯ และถือเสมือน

ว่ำไม่เคยได้รับสิทธิยกเว้นใด ๆ

ส�ำหรับประเด็นที่หลำยคนสงสัยว่ำ พระรำชก�ำหนด

ฉบบันีเ้ป็นกฎหมำยนริโทษกรรมทำงภำษหีรอืไม่ ค�ำตอบคอื 

“ไม่ใช่การนิรโทษกรรมทางภาษี” เน่ืองจำกเป็นมำตรกำร

ยกเว้นกำรตรวจสอบ ไต่สวน ประเมนิ หรอืสัง่ให้เสยีภำษี

อำกร และควำมผิดทำงอำญำตำมประมวลรัษฎำกร

เท่ำน้ัน แต่ส�ำหรับบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที ่

ถูกตรวจสอบภำษ ีหรอืถูกด�ำเนินคดใีนช้ันพนกังำนสอบสวน 

ชั้นพนักงำนอัยกำร หรือชั้นศำล ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำร 

ก่อนวันที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๙ รวมท้ังกรณีเป็นผูอ้อก หรอื

เป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภำษีปลอม หรือหลีกเลี่ยงภำษีอำกร  

ก็ยังคงจะต้องถูกตรวจสอบต่อไป 

ปฏิรูปประเทศไทย

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



ความมั่นคง

การศึกษา

มกีารจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือร�าลกึถึงวีรชนผูก้ล้าหาญ

ก�ำลังคนสำยอำชีวศึกษำถือเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญ 

ในกำรพัฒนำประเทศ ซึง่รฐับำลให้ควำมส�ำคญัมำอย่ำง 

ต่อเน่ือง โดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๘  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรภำครัฐและเอกชน ช่วยภำครัฐ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องต่ำง ๆ หรือ 

ทีเ่รยีกว่ำ ประชารฐั จ�ำนวน ๑๒ คณะ โดยมคีณะท�ำงำน

ด้ำนกำรยกระดบัคณุภำพวิชำชพี (Competitive Workforce) 

เป็น ๑ ใน ๑๒ คณะ นั้น ถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส�ำคัญยิ่ง 

ในกำรน�ำพำพลังจำกภำคเอกชนให้เขำ้มำมีส่วนร่วม

คณะท�ำงำนดงักล่ำวม ีพลเอก ดำว์พงษ์  รตันสวุรรณ 

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร เป็นหวัหน้ำทีมภำครฐั 

พร้อมส่วนรำชกำรรวม ๓ กระทรวง โดยมีนำยรุ่งโรจน์  

รังสิโยภำส ประธำนกรรมกำร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

(มหำชน) เป็นหวัหน้ำทีมภำคเอกชน พร้อมด้วยบรษิทัธุรกิจ 

ชั้นน�ำต่ำงๆ รวม ๑๓ บริษัท โดยได้มีกำรลงนำมบันทึก 

ข้อตกลงควำมร่วมมือ “สานพลัง

ประชารัฐ  ยกระดับคุณภาพ

วชิาชพีอาชวีศกึษา : Competitive 

Workforce” ท่ีจะร่วมกันพัฒนำ

ก�ำลังคนสำยอำชีพให้มีคุณภำพ 

ในกำรขับเคลื่อนระยะแรกใช้เวลำ  

๖ เดือน โดยท�ำ ๓ เรื่อง คือ ๑) ปรับภำพลักษณ์

อำชวีศกึษำ ๒) สร้ำงควำมเป็นเลศิในสถำนศึกษำอำชวีะ  

ขยำยควำมร่วมมอืกับภำคเอกชน จดัอำชวีศกึษำทวิภำคี 

และ ๓) พัฒนำฐำนข้อมูลก�ำลังคนดำ้นควำมต้องกำรใช้

ก�ำลังคน และควำมสำมำรถในกำรผลิต 

ส�ำหรับแนวทำงในกำรขับเคล่ือนเพ่ือให้บรรลุผล  

ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรประสำนพลังรัฐ ๕ แนวทำง คือ

กำรสร้ำงค่ำนิยมให้มำเรียนอำชีวะมำกขึ้นให้ทันต่อ 

ควำมจ�ำเป็นในกำรใช้ก�ำลังคนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ เร่งผลิตก�ำลังคนตำมควำมต้องกำร 

เร่งด่วนในคลสัเตอร์ส�ำคัญ ยกระดบัคณุภำพอำชวีศกึษำ

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพำะหลักสูตร

อำชีวศึกษำต้องด�ำเนินกำรร่วมกัน พัฒนำสถำนศึกษำ 

สู ่ควำมเป ็นเลิศจำกท่ีใช ้ฐำนกำรพัฒนำเดิมและ 

เพ่ิมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศในอีกทำงหนึ่งในกำรเป็น 

ผู้ประกอบกำร และน�ำพำอำชวีศกึษำไทยสูค่วำมเป็นสำกล 

ให้เกิดควำมส�ำเร็จจำกกำรสนับสนุนของภำคเอกชน

โดยภำครัฐต้องมีบทบำทในกำรประสำนภำครัฐ 

ที่เก่ียวข้อง แก้ปัญหำกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 

กำรด�ำเนินงำน ปรับงบประมำณที่มีอยู่เพ่ือสนับสนุน 

กำรท�ำงำน โดยให้มีกำรใช้งบประมำณให้เกิดประโยชน ์

สูงสุด ก�ำหนดพิมพ์เขียวกำรพัฒนำอำชีวะให้ชัดเจน 

ทวภิำคเีข้มแขง็ ได้คณุภำพ ผูส้�ำเรจ็อำชวีะมเีส้นทำงอำชพี 

และสนับสนุนกำรท�ำงำนภำคเอกชนร่วมพัฒนำอำชีวะ  

กำรประสำนพลังแห่งประชำรัฐในครั้งนี้ถือเป็น 

ก้ำวกระโดดทีส่�ำคญัในกำรผลติและพัฒนำก�ำลงัคนให้ม ี

คณุภำพ มศีกัยภำพ และสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำร 

ของประเทศและภำคเอกชนอย่ำงแท้จริง 

การยกระดบัคุณภาพวิชาชพีอาชวีศึกษาจะช่วยให้เราได้คนดีมาท�างานให้ประเทศชาติ

11ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ร�าลกึถงึวรีชนผูก้ล้า วันทหารผ่านศึก

สานพลังประชารัฐ 
ยกระดับวิชาชีพอาชีวะ
การยกระดับคุณภาพวชิาชพีอาชวีศกึษา โดยการประสาน

พลงัภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม หรอืท่ีเรยีกว่า 

“ประชารฐั” เป็นภารกิจส�าคัญท่ีจะขบัเคลือ่นพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้บรรลตุามนโยบายของรฐับาล

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

ท�ำหน้ำทีส่�ำคญัในกำรดแูลทหำรผ่ำนศกึ ครอบครวัทหำร 

นอกประจ�ำกำร ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรรบ ฯลฯ 

ทั้งในด้ำนกำรจัดกิจกรรมร�ำลึก และกำรดูแลสิทธิ 

ประโยชน์ต่ำง ๆ  เพ่ือให้เหล่ำผูก้ล้ำและครอบครวัมคีณุภำพ 

ชีวิตที่ดี หลังจำกที่พวกเขำยอมเสียสละเพื่อชำติมำมำก

นอกจำกกำรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติต่ำง ๆ แล้ว 

องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ยังให้กำรดูแลเหล่ำ

ทหำรผ่ำนศึก ทั้งในด้ำนกำรจ่ำยเงินเลี้ยงชีพรำยเดือน  

ค่ำครองชพีเพ่ือผดงุเกียรต ิกำรดแูลครอบครวั และให้สิทธ์ิ

ลดหย่อนคำ่โดยสำรสำธำรณะประเภทต่ำง ๆ เป็นต้น

นอกจำกน้ี หำกถึงแก่ควำมตำย จะจ่ำยเงนิค่ำจดักำร

ศพแก่ทำยำท ๑๐,๐๐๐ บำท ให้เงินช่วยเหลือเป็นครั้ง

ครำวกรณีเจบ็ป่วย ปีละไม่เกิน ๕๐๐ บำท กรณท่ีีอยู่อำศยั

ประสบภัยพิบัติ จะได้รับกำรช่วยเหลือเท่ำท่ีเสียหำย 

จริง แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐ บำท ถึง ๕,๐๐๐ บำท

ส่วนกำรส่งเสริมทำงอำชีพ จะได้รับค�ำปรึกษำและ

แนะแนวอำชีพใหม่ โดยมีเงินค่ำช่วยเหลือเล่ำเรียนเพ่ือ

ประกอบอำชพี พร้อมจดัหำงำนตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ

วนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ของทุกปี คือ “วนัทหารผ่านศกึ” วนัส�าคัญท่ีคนไทยร่วมร�าลกึถงึวรีกรรมและความกล้าหาญ 

ของเหล่าทหารผ่านศกึ ผูท่ี้ยอมเสยีสละได้แม้กระท่ังชวีติของตนเอง เพ่ือท�าหน้าท่ีปกป้องอธปิไตยของประเทศ  

ปัจจบุนั รฐับาลดแูลคุณภาพชวีติของพวกเขาและครอบครวัเป็นอย่างด ีผ่านทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ

ดอกป๊อปปี้กับวันทหารผ่านศึก
“ดอกป๊อปปี ้สีแดง” ถือเป็นสัญลักษณ์แทน 

ทหำรผ่ำนศึก ผูพิ้ทกัษ์รกัษำประเทศชำตใิห้มเีอกรำช

จนถึงทกุวันนี ้สแีดงของดอกป๊อปป้ี สือ่ถึงเลอืด

ของทหำรหำญ ที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดิน 

ด้วยควำมเสยีสละ กำรซือ้ดอก

ป๊อปปี ้ในวันทหำรผ่ำนศึก 

จึงถือเป็นกำรยกย่องและ 

ช่วยเหลอืเหล่ำทหำรกล้ำ

โดยค�ำ้ประกันให้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท และ

ยังมเีงนิกู้ยืมเพ่ือประกอบอำชพีวงเงนิ ๕๐,๐๐๐ บำท

ส�ำหรับในวันท่ี ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ท่ีผ่ำนมำ 

มีกำรจัดพิธีวำงพวงมำลำเพ่ือคำรวะและร�ำลึกถึง 

ดวงวิญญำณวีรชนผูก้ล้ำหำญ ณ อนุสำวรย์ีชยัสมรภูมิ 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ 

พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  

ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วำงพวงมำลำ 



เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

12 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเพื่อประชาชน


