เพื่อประชาชน

จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มั่นคง
Stability

มอบของขวัญเกษตรกรไทย

รู้จกั กับ ๓ กิจกรรมหลักในโครงการ “ส่งความสุขปี ใหม่
๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

อ่านต่อหน้า ๔

มั่งคั่ง
Prosperity

ยั่งยืน
Sustainability

มุ่งมั่นพัฒนาสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญชิ ้นพิเศษ
ที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยให้ ดีขึ ้น

การต่างประเทศเพื่อประชาชน

บริ การเพื่อสังคมไทย
ในด้ านการต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า ๒

เทิดทูนสถาบัน

รวมภาพความประทับใจ “ปั่ นเพื่อพ่อ
อ่านต่อหน้า ๓
BIKE FOR DAD”

ลดความเหลื่อมล�ำ้

กองทุนยุตธิ รรม อ�ำนวยความยุตธิ รรม
ให้ คนไทยอย่างเท่าเทียม อ่านต่อหน้า ๑๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบกับกิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ให้ เด็กและเยาวชน
และการใช้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน SMEs ไทย

อ่านต่อหน้า ๙

อ่านต่อหน้า ๕

ของขวัญปี ใหม่ เพื่อประชาชน

เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
ส�ำหรับประชาชนไทย...จากใจรัฐบาล

ในช่ วงปี ที่ผ่านมา รั ฐบาลมุ่งมั่นด�ำเนินการแก้ ไข
ปั ญหาของพี่น้องประชาชนอย่ างเต็มก�ำลัง ทัง้ ในด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมาย
สุดท้ ายคือการพลิกฟื ้ นประเทศไทยให้ กลับมามีความ
ร่ มเย็นเป็ นสุ ขอีกครั ง้ ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ
และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในสังคมเดียวกัน
ส�ำหรั บปี ๒๕๕๙ นี ้ รั ฐบาลได้ สั่งการให้ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ด�ำเนินกิจกรรมทีจ่ ะสร้ างความสุข สร้ างรอยยิ ้ม
และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย เพือ่ เป็ นของขวัญปี ใหม่
อันล� ้ำค่าให้ กบั พี่น้องประชาชนทุกคน
อ่านต่อด้านใน
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากใจนายกรั ฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...ผมไม่ได้ทำ�ให้ท่านต้องมารักผม
แต่ให้รู้ว่าผมรักท่านอย่างไร
เพราะฉะนั้นการรักใครก็ตาม
อย่าทำ�ให้คนเสียนิสัย
ก็คือต้องสอนให้เขาเรียนรู้
ให้เขาเข้มแข็ง...”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในรายการ
“คืนความสุขให้คนในชาติ”
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สวัสดีครั บพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่ าน
ในศุ ภ มงคลสมั ย ขึ น้ ปี ใหม่ ผมขออาราธนาคุ ณ
พระศรี รัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช อันเป็ นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
คูบ่ ้ านคูเ่ มือง โปรดดลบันดาลให้ เมืองไทยมีแต่ความผาสุก
พระเสื อ้ เมื อ งโปรดปกป้ อ งคุ้ มครองบ้ านเมื อ งให้
ปราศจากภัยพิบตั ิ ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ พระทรงเมือง
โปรดดูแลทุกข์สขุ ของประชาชนให้ ร่มเย็นเป็ นสุขสวัสดี
อี ก ทัง้ เดชะพระบารมี อัน แผ่ไ พศาลแห่ง องค์ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรม
ราชิ นี น าถ โปรดพระราชทานพรให้ พี่ น้ อ งประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ประสบแต่ความสุข ความเจริ ญ และร่ วม
กัน สร้ างสรรค์ สัง คมไทย ให้ เ ป็ น สัง คมแห่ ง ความรั ก
ความสามัคคี นับแต่นี ้และตลอดไป
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ รัฐบาลมอบของขวัญเพื่อ
“คืนความสุข” ให้ กบั พี่น้องประชาชนทุกคนตลอดทังปี
้
ไม่ไช่เพียงช่วงเทศกาลปี ใหม่เท่านัน้ เป็ น ๒ ปี ที่ คสช.
และรัฐบาล ต้ องการน�ำพาประเทศให้ สามารถลุกขึ ้นยืน
บนล�ำแข้ งของตนเอง จากการล้ มลุกคลุกคลาน สูญเสีย
บทบาทน�ำ พลาดโอกาสการพัฒนาประเทศและเสริมสร้ าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันมากว่า ๑๐ ปี ด้ วยการ
เริ่มต้ นโครงการสร้ างความเข้ มแข็งทีส่ ำ� คัญ และการปฏิรูป
ประเทศในทุกมิติ ซึ่งมุ่งเน้ นผลประโยชน์ ของส่วนรวม
ประเทศชาติ ประชาชน และลูกหลานไทยเป็ นหลักชัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี ้ ผมขอให้ เป็ น “ปี แห่ งการสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั ประเทศชาติ” เรี ยนรู้และก้ าวข้ าม
อดีตทีผ่ ดิ พลาด น�ำประสบการณ์ดงั กล่าวมาเป็ นบทเรียน
เพื่อมุง่ เดินหน้ าสูอ่ นาคตที่ดกี ว่า สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ด้ ว ยการวางรากฐานประเทศที่ แข็ง แกร่ ง มั่น คง และ
สมดุลในทุกด้ าน
ศกหน้าและปีตอ่ ๆ ไป ผมขอฝากข้อคิดเกีย่ วกับการมอบ
ของขวัญที่สร้ างความยัง่ ยืน ท�ำได้ ทุกวัน เป็ นการมอบ
“ของขวัญ ๔ ระดับ” (๑) “ตนเอง” คือ การสัง่ สมความรู้
สร้ างปั ญญา และการมีสติในการรั กษาคุณธรรม (๒)
“ครอบครัว” คือ การมอบเวลา และให้ความรัก ความเอาใจใส่
ซึง่ กันและกัน (๓) “มิตรสหาย ผู้ร่วมงาน คนรอบข้ าง” คือ
การมอบความจริ งใจ ให้ เกียรติ และการรู้ รัก สามัคคี
และ (๔) “สังคม ส่วนรวม ประเทศชาติ” คือ การมีน� ้ำใจ
การเสียสละผลประโยชน์สว่ นตัว เพื่อประโยชน์สว่ นใหญ่
ทังนี
้ ้ แทนการ “เรียกร้ อง” ทวงถามว่า ประเทศจะให้
อะไรแก่ทา่ น ลองถามตนเองว่า ท่านได้ ทำ� อะไร “มอบให้ ”
ประเทศชาติและลูกหลานบ้ าง ในฐานะคนไทยที่รักชาติ
อย่างแท้ จริ งครับ
ด้ วยความมุ่งมั่นและตัง้ ใจครั บ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

การต่ างประเทศเพื่อประชาชน

เสริมทักษะ สร้ างความรู้
พัฒนาบริการ ด้ านการต่ างประเทศ
ในปี ที่ผ่านมา กระทรวงการต่ างประเทศ ได้ ดำ� เนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ
ทัง้ ในด้ านการบริการประชาชน การมีส่วนร่ วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้ างความเชื่อมั่น
ในเวทีโลก ในโอกาสขึน้ ปี ใหม่ ๒๕๕๙ นี ้ กระทรวงฯ เตรียมของขวัญ ๓ ชิน้ เพื่อมอบให้ กบั ประชาชน
๑. โครงการห้ องสมุดอาเซียน
๑.๑ มอบ “ห้ องสมุดอาเซียน” ให้ แก่โรงเรี ยนระดับ
ประถมศึก ษา-มัธ ยมศึก ษาในพื น้ ที่ ห่า งไกลหรื อ พื น้ ที่
ชายแดน ติ ด กับ มิ ต รประเทศอาเซี ย นในทุก ภูมิ ภ าค
ของประเทศ รวม ๑๒ แห่ง ตลอดปี ๒๕๕๙ โดยมีอปุ กรณ์
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อาทิ หนังสือ นิทรรศการประชาคม
อาเซียน สือ่ การเรียนการสอน จอภาพส�ำหรับใช้ ในการเรียน
การสอน ซึง่ สามารถต่อกับโทรทัศน์ดาวเทียมไกลกังวล
๑.๒ บริ จาคหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ แก่
โรงเรียนอืน่ ๆ ในพื ้นทีใ่ กล้ เคียง จ�ำนวน ๒๕ แห่ง
๑.๓ ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานของจัง หวัด จัด กิ จ กรรมส่ง

เสริมการเรียนรู้สำ� หรับเยาวชน อาทิ การถาม-ตอบปัญหา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ แก่ เยาวชน
๒.๑ จัดหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเสริ มทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ แก่เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมภิ าค
ของประเทศ โดยจัดทีมข้ าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็ นผู้สอน เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ านภาษาอังกฤษให้ แก่
เยาวชนไทย
๒.๒ เริ่มด�ำเนินการในจังหวัดเป้าหมาย อาทิ จังหวัด
ที่กระทรวงฯ มีส�ำนักงานหนังสือเดินทาง ๑๔ แห่ง และ
จังหวัดทีก่ ระทรวงฯ จะมอบ “ห้ องสมุดอาเซียน”

โครงการมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล

๓. โครงการท�ำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ
๓.๑ เปิดให้บริการท�ำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ
ในวัน เสาร์ ตัง้ แต่วัน เสาร์ ที่ ๑๖ มกราคม–วัน เสาร์ ที่
๒ เมษายน ๒๕๕๙ (รวม ๑๒ วัน)
๓.๒ ให้ บริการรับค�ำร้ องขอท�ำหนังสือเดินทางธรรมดา
เท่านัน้ และผู้ทยี่ นื่ ค�ำร้ องขอท�ำหนังสือเดินทางในวันเสาร์
จะได้ รับเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ไม่มบี ริการ
ท�ำหนังสือเดินทางแบบด่วน
๓.๓ ให้ บริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)
๓.๔ ให้ บริ การจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง เฉพาะเล่ม
ค้ างจ่ายเท่านัน้

รายนามคณะผู้จัดทําจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
บรรณาธิการอ�ำนวยการ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ พล.อ.สกล ชื่นตระกูล และวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
บรรณาธิการข้อมูล อภินันท์ จันทรังษี พล.ต.สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด พล.ต.ม.ล.กุลชาติ ดิศกุล พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค พล.ต.เฉลิมชนม์ ดวงกลาง นันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
พ.อ.เทวัญ ตันกุล จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู มนฑิรา วิโรจน์อนันต์ ศรมณ เทพแก้ว ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และผู้แทนส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการบริหาร คณิศร์ สุวรรณเดช บรรณาธิการ นพวรรณ รุ่งสาโรจน์ ฝ่ายจัดการทั่วไป พรกมล ภมรานนท์
จัดพิมพ์และแจกจ่าย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร ๐๘ ๙๗๗๔ ๗๒๑๕ อีเมล kanit@u-media.co.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ • โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๖ และ ๑๖๐๗ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๖๑๓ อีเมล newsletter@prd.go.th
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เทิดทูนสถาบัน

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

ถนนทุกสายทั่วผืนแผ่ นดินไทย แผ่ นดินของพ่ อ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงประทับรอยพระบาทมาแล้ วทัง้ สิน้
ด้ วยสองพระบาทของพระองค์ ท่ ที รงบุกป่ าฝ่ าดงแห่ งความยากแค้ น บนถนนสีฝุ่นที่เต็มไปด้ วยลูกรั ง ความแห้ งแล้ ง และ
ความยากล�ำบาก กลับกลายเป็ นถนนแห่ งความเจริญ ความมั่งคั่งของแผ่ นดิน ทรงขับรถลุยน�ำ้ เสด็จพระราชด�ำเนินฝ่ าโคลนตม
ที่ท่วมพืน้ ที่นา ป่ า ไร่ น�ำทางให้ พสกนิกรลูกไทยของพระองค์ ข้ ามทะเลแห่ งความยากจนมาเป็ นผืนแผ่ นดินทองในทุกวันนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มีพระราชหฤทัยมัน่ คง
แน่วแน่ทจี่ ะทรงเคียงข้ างพสกนิกร ไม่วา่ ในยามทุกข์ หรือ
ในยามสุข ผ่านกาลเวลาเกือบ ๗๐ ปี เต็ม พ่อแห่งแผ่นดิน
พระองค์ นี ไ้ ม่ เ คยละสายพระเนตรแห่ ง ความรั ก
ความห่วงใย และความอาทรไปจากลูก ๆ ของพระองค์
พสกนิกรไทยทัง้ ๖๐ กว่าล้ านคนไปเลยแม้ แต่วนิ าทีเดียว
ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่
ทีเ่ ปี่ ยมล้ นในพระราชหฤทัย
ร่ วมทดแทนพระคุณพ่ อเป็ นมงคลชีวิต กตัญญู
ทดแทนคุณคือมงคลอันวิเศษของชีวติ ด้ วยคุณธรรม
อั น วิ เ ศษเหล่ า นี เ้ ป็ นพระราชปณิ ธ านอั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ น
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
ที่ ทรงจัดกิ จกรรมปั่ นเพื่ อพ่อ BIKE FOR DAD ถวาย
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา

ด้ วยทรงตระหนักว่าพ่อทุกคนในโลกย่อมปรารถนาให้ ลกู
รู้ รักสามัคคี มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรง และมีคุณธรรม
แห่งความกตัญญูทเี่ ป็ นสง่าราศีอนั งดงามของตนเอง และ
ยังเป็ นโอกาสที่ลกู ไทยทัว่ แผ่นดิน จะได้ น้อมเกล้ าน้ อม
กระหม่อมถวายของขวัญนี ้เป็ นพระราชสดุดี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี ร่วมใจรักสามัคคี รวมพลังออกมาปัน่ จักรยาน
ร่วมกันถวายแทนความกตัญญูกตเวทีแด่พอ่ แห่งแผ่นดิน
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี ้ จึงเป็ น
วันประวัติศาสตร์ อีกวันหนึ่งที่ โลกต้ องจารึ ก ด้ วยเป็ น
วันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจักรยานน�ำปวงพสกนิกรชาวไทยทัว่ ทังแผ่
้ นดิน ให้ ถนน
ทัว่ ทุกสายกลายเป็ นถนนสีเหลืองสดใส แซมสีฟา้ สดสวย
ถวายเป็ นราชสดุดแี ทบเบื ้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั “พ่ อแห่ งแผ่ นดินของปวงไทย”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มีพระราชปณิธานว่า “ปั่นเพื อ่ พ่อเพื อ่ ถวายความจงรัก
ภักดี ความรัก และความส� ำนึกในพระมหากรุณาธิ คณ
ุ
อัน ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มเกิ น ที ่ จ ะสามารถพรรณา
ด้วยความโปร่ งใส และบริ สทุ ธิ์ ใจ... ปั่นเพือ่ พ่อเพือ่ รวม
พลังความรัก และสามัคคีของคนไทยทัง้ ชาติ ด้วยร่างกาย
และจิ ตใจทีม่ ่งุ มัน่ เข้มแข็ง และแข็งแรง เพือ่ เป็ นพลังให้
ประเทศชาติ ... ปั่นเพือ่ พ่อด้วยใจที ส่ ะอาด และโปร่ งใส
อย่างจริ งใจ จะได้กศุ ลทีเ่ ต็มรูปแบบ ตลอดจนถือเป็ นการ
แสดงความกตัญญูของลูกทีพ่ งึ มีตอ่ พ่อ”
วันนี ถ้ นนทุกสายทั่วผื นแผ่นดินไทย สดใสไปด้ วย
สีเหลืองแสนสวย สีแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดวงใจของคนไทยทุกดวงได้ หลอม
รวมกั น เป็ น พลัง แห่ ง ความจงรั ก ภัก ดี และส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และร่วมกันจารึกวันแห่งความรักพ่อนี ้
ให้ เป็ นวันประวัตศิ าสตร์ ทจี่ ะต้ องจดจ�ำกันไปชัว่ นิรันดร์
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลังงานและสิ่งแวดล้ อม

ลดค่ าครองชีพให้ ประชาชน
มอบของขวัญรั กษ์ โลกให้ แก่ กัน
กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่ วยงานซึ่งได้ ขับเคลื่อนด้ านนโยบายพลังงานหลักของประเทศ
และมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ขอมอบของขวั ญ ปี ใหม่ เ พื่อ ให้ ป ระชาชน
มีความหวังและก�ำลังใจ รวมทัง้ มีกำ� ลังทรั พย์ เพิ่มมากขึน้ ในการด�ำเนินชีวติ ในปี ใหม่ นี ้
กระทรวงพลังงาน พร้ อมด�ำเนินนโยบายลดค่าใช้ จา่ ย
ของประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงาน ซึง่ จะช่วยลด
ค่าครองชีพของประชาชน ได้ แก่
ด้ านราคาน�ำ้ มันขายปลีกทุกชนิ ด จากแนวโน้ ม
ราคาน� ้ำมันในตลาดโลกในช่วงปี ใหม่ ซึง่ คาดว่าจะอยูใ่ น
ระดับทรงตัวและมีโอกาสปรับลดลงเล็กน้ อย จึงเป็ นผล
ให้ ราคาน� ้ำมันขายปลีกในประเทศไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ ้น
และมีโอกาสปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ซึง่ จากการก�ำหนด
นโยบายปรับโครงสร้ างราคาเชื ้อเพลิงให้ เป็ นธรรม และลด
การอุดหนุนราคาข้ ามเชื ้อเพลิง ที่เป็ นปั ญหามายาวนาน
ได้ เ ริ่ ม ส่ ง ผลให้ ร าคาสะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง มากขึ น้
ท�ำให้ กลไกราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน�ำ้ มัน มีการ
บริ ห ารที่ ชัด เจน สามารถปรั บ ราคาลดลงได้ ต่อ เนื่ อ ง
รวมทังยั
้ งช่วยให้ ภาระของกองทุนน� ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เคย
ติ ด ลบ กลั บ มาเป็ นบวกเพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ ง

ด้ า นราคาก๊ า ซหุ ง ต้ ม ล่า สุด ผลจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมือ่ วันที่ ๓
ธันวาคมที่ผา่ นมา ได้ มีมติยืนยันว่าจะไม่ปรับราคาขึ ้นใน
เดือนธันวาคมนี ้โดยยืนราคาอยูท่ ี่ ๒๒.๒๙ บาทต่อกิโลกรัม
แม้ ต้ น ทุน ก๊ า ซหุง ต้ ม ได้ เ พิ่ ม ขึน้ ประมาณ ๗๐ สตางค์
ต่อกิ โลกรั ม เนื่ องจากต้ องการลดภาระค่าครองชีพให้
ประชาชน โดยจะใช้ กลไกของกองทุนน� ้ำมันเชื ้อเพลิงเข้ ามา
สนับสนุน กระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์ราคา
ก๊ าซหุงต้ มอย่างใกล้ ชดิ และมีโอกาสปรับราคาก๊ าซหุงต้ ม
ลดลงเพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่ ๒๕๕๙ นี ้
สุดท้ายด้านราคาค่าไฟฟ้า ในรอบปี ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา
กระทรวงพลัง งานได้ ป รั บ ลดราคาค่ า ไฟฟ้ า ต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าอัตโนมัตผิ นั แปรหรือค่าเอฟที มีการปรับ
ลดลงต่อเนื่อง ๓ ครัง้ งวดเดือนมกราคม–เมษายน ลดลง
๑๐.๐๔ สตางค์ ต่อ หน่ ว ย งวดพฤษภาคม–สิ ง หาคม
ลดลง ๙.๓๕ สตางค์ตอ่ หน่วย และงวดกันยายน–ธันวาคม

ลดลง ๓.๒๓ สตางค์ตอ่ หน่วย รวมค่าเอฟที ที่ลดลงเป็ น
จ�ำนวน ๒๒.๖๒ สตางค์ตอ่ หน่วย ถือเป็ นค่าเอฟทีทตี่ ำ�่ สุด
ในรอบ ๑๔ ปี ซึง่ กระทรวงพลังงานพร้ อมส่งความสุขปี ใหม่
๒๕๕๙ โดยคาดว่าค่าเอฟทีในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน
๒๕๕๙ จะมีโอกาสปรับตัวลดลง ซึง่ จะช่วยให้ ประชาชน
ลดค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานได้ เพิ่มมากขึ ้น
ส�ำหรับข้อแนะน�ำการส่งความสุขในช่วงปีใหม่ ๒๕๕๙ นี ้
เป็ นช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการให้ หากประชาชน
หรื อผู้ประกอบการรายใด ที่มีความประสงค์จะเลือกซื ้อ
ของขวัญหรื อมอบของก�ำนัลให้ แก่กนั กระทรวงพลังงาน
ขอแนะน� ำให้ เลือกซือ้ ของขวัญที่ เรี ยกว่า Green Gift
หรื อของขวั ญ สี เ ขี ย วที่ มี ส่ ว นช่ ว ยในการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน หรื อของขวัญที่มีส่วนประกอบจาก
พลังงานทดแทน และของขวัญที่ใช้ วัสดุลดผลกระทบ
ต่ อ ภาวะโลกร้ อนโดยรวม ซึ่ ง นอกจากเป็ น การรั ก ษ์
พลังงานแล้ ว ยังเป็ นการรักษ์ โลกไปในตัวอีกด้ วย

เกษตรกรรม

๓ กิจกรรมคืนความสุข
เพื่อเกษตรกรและคนไทย

เกษตรกรไทยได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ นกระดูกสันหลัง
ของชาติ เพราะท�ำหน้ า ที่ส�ำคั ญในการสร้ างชาติ
ให้ ยนื หยัดอยู่ได้ อย่ างสง่ าผ่ าเผย ทัง้ ในด้ านการสร้ าง
ผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่อ เลี ย้ งคนในชาติ และ
ส่ งออกเพื่อท�ำรายได้ ให้ กับประเทศ ในวาระดิถีขึน้
ปี ใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงตัง้ ใจ
มอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้ แก่ พ่นี ้ องเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป พร้ อมทัง้ ช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ นีด้ ้ วย
ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี น โยบายในการปฏิ รู ป
ประเทศและคืนความสุขให้ คนในชาติ ด้วยการให้ หน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ นการสร้ างความสุขให้ ประชาชน
กระตุ้นการใช้ เงินเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล
ปี ใ หม่ ๒๕๕๙ ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ รั บ
นโยบายรั ฐบาลมาปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ พี่น้องประชาชน
และเกษตรกรได้ เข้ าถึงการบริ หารและผลผลิตจากการ
ด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานในสัง กั ด ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
จึงได้ มอบหมายให้ หน่วยงานในสังกัดจัดท� ำโครงการ
มอบของขวัญให้ แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่ อเป็ น

การแสดงความขอบคุณ
แก่ทกุ ฝ่ าย ในการให้ ความ
ร่ วมมืออันดี เพื่อช่วยขับ
เคลื่ อ นการพั ฒ นาภาค
เกษตรกรรมไปพร้ อมๆ
กั น ทั ง้ ภาคประชาชน
เกษตรกร ภาครัฐ และภาค
รัฐบาลส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรไทยด้วยนโยบายการลดรายจ่ายในครัวเรือน
เอกชน ภายใต้ โ ครงการ
“ส่งความสุขปี ใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและ
๓) การเปิ ดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรให้
สหกรณ์” โดยมีกิจกรรมหลักใน ๓ กิจกรรมด้ วยกัน คือ
เยี่ยมชมฟรี เช่น ฟาร์ มโคนมไทย-เดนมาร์ ค อ.มวกเหล็ก
๑) การลดรายจ่ ายในครั วเรื อนเกษตรกร ได้ แก่ จ.สระบุรี พิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติพระบาท
การยกเว้ นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครบก�ำหนดช�ำระในปี สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พิพิธภัณฑ์สตั ว์น� ้ำในการดูแลของ
งบประมาณ ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๖,๘๕๐ ไร่ กรมประมง ศูนย์ ส่งเสริ มการเกษตรที่ สูงดอยผาหม่น
การลดดอกเบี ้ยค่าเช่าซื ้อทีด่ นิ จากร้ อยละ ๔ เหลือร้ อยละ จ.เชียงราย ศูนย์ วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง เชียงราย
๑ ของเงินต้ นค่าเช่าซื ้อ จ�ำนวน ๔๓ จังหวัด ๙๗,๖๘๘ ไร่ (ดอยวาวี) จ.เชียงราย ศูนย์วิจยั เกษตรหลวงเชียงใหม่
และสนับสนุนพันธุ์สตั ว์ น�ำ้ เพื่อเป็ นแหล่งอาหารชุมชน (ขุ น วาง) จ.เชี ย งใหม่ และเปิ ดสถานที่ ร าชการ
กรมชลประทานให้ ประชาชนได้ พกั ผ่อนในราคาพิเศษ
ในแหล่งน� ้ำสาธารณะ
ทังนี
้ ้ กิจกรรมโครงการ “ส่งความสุขปี ใหม่ ๒๕๕๙
๒) การป้ อ งกั น โรคจากสั ต ว์ เ ลี ย้ งสู่ ป ระชาชน
จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จะเริ่ มด�ำเนินการ
บริการตรวจสุขภาพสัตว์ และฉี ดวัคซีนป้องกันโรคสุนขั
ตังแต่
้ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙
และแมวฟรี

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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การสื่อสารและเทคโนโลยี

เพิ่มประสิทธิภาพแห่ งการสื่อสาร
สู่ความทันสมัย โปร่ งใส น่ าเชื่อถือ
ในยุ ค แห่ งการสื่ อสารไร้ พรมแดน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรื อไอซีที
ได้ ม่ ุ งมั่นด�ำเนิ นการสร้ างประสิทธิภาพในการให้
บริ การประชาชนด้ วยความทันสมัย สะดวกสบาย
และช่ วยต่ อต้ านการทุจริ ต ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่
๒๕๕๙ นี ้ ทางกระทรวงฯ ได้ เตรี ยมกิจกรรมดีี ๆ
ในด้ านการสื่ อสารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อเป็ นของขวัญให้ แก่ ประชาชนคนไทย
๑) ระบบสืบค้ นข้ อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณของ
ภาครั ฐ Thailand Government Spending
สร้ างระบบสืบค้ นข้ อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณของ
ภาครั ฐ เพื่ อ ขจัด ทุจ ริ ตคอร์ รัปชัน สร้ างความโปร่ งใส
ในประเทศไทย และเปิ ดตัวโครงการ GovChannel
๒) การ์ ตนู “Social Media ปลอดภัยถ้ าใช้ เป็ น”
การ์ ตูน Animation ที่ ดูส นุก และสอดแทรกแง่คิด
ในการใช้ Social Media เผยแพร่ทาง Youtube
๓) มอบส่ วนลดบริการ EMS SUPER SPEED
บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ� ำ กัด จัด โปรโมชั่น ในช่ ว ง
เทศกาลแห่งความสุข เอาใจผู้ใช้ บริ การ EMS SUPER

SPEED ส่งด่วน มัน่ ใจ ถึงไวใน ๒๔ ชัว่ โมง ด้ วยการมอบ
ส่วนลดมูลค่า ๕๐ บาท ทันทีทกุ พิกดั น� ้ำหนัก
๔) Stamp for Gifts
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด จัดกิจกรรม “Stamp for
Gifts” ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ โดยคัดเลือกแสตมป์ และ
สิง่ สะสมที่เป็ นสินค้ าพรี เมี่ยม และจัดแพ็คเกจพิเศษ
๕) ส่ งความสุขปี ใหม่ ถึงทหารไทยชายแดน
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ชวนคนไทยส่งความสุข
และความห่วงใยถึงทหาร ต�ำรวจ ผู้ปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่ อ
รั ก ษาความสงบสุ ข ในหน่ ว ยสนามชายแดน ผ่ า น
จดหมาย โปสการ์ ด ของขวั ญ ปี ใหม่ และสิ่ ง ของ
จ�ำเป็ น น�ำ้ หนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม โดยให้ บริ การส่งฟรี
๖) “ของขวัญ ๒๕๕๙” ส�ำหรั บลูกค้ าบริการโทรศัพท์
ประจ�ำที่ของทีโอทีทกุ เลขหมาย
บริ ษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ร่ วมส่งความสุขให้
คนไทยในช่วงเทศกาลปี ใหม่ มอบ “ของขวัญ ๒๕๕๙”
เป็ น สิท ธิ พิ เ ศษในการโทร ทัง้ ลูก ค้ า โทรศัพ ท์ ป ระจ� ำ ที่
ระบบ Postpaid และระบบ Prepaid
๗) สิทธิ์พเิ ศษส�ำหรั บผู้ใช้ บริการ my
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้ มอบ

กิจกรรม “Stamp for Gifts” ส�ำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่

สิ ท ธิ พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู้ ใช้ บริ การ my โดยโทรฟรี ใน
เครื อข่าย my ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และใช้ Application
Line ฟรี ตลอด ๒ วัน ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
๘) กสทฯ เปิ ดให้ บริการฟรี WiFi
บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กัด (มหาชน) เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารใช้ Free CAT WiFi ช่ ว งปี ใ หม่ ตัง้ แต่ วัน ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙ สามารถ
ใช้ งานได้ โดยการลงทะเบียนผ่าน Free CAT WiFi ที่
ปรากฏบนหน้ าจอ เพือ่ ขอรับ Username และ Password
ส�ำหรับ ใช้ งานในช่วงเทศกาลวันหยุดปี ใหม่

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ครบทุกมิตวิ ทิ ยาศาสตร์
๔ กล่ องของขวัญวันปี ใหม่
ซ้าย ชมฟรีพพิ ธิ ภัณฑ์อวกาศแห่งแรกของไทย Space Inspirium ขวา ถนนสายวิทยาศาสตร์

๑) วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน
๑.๑ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ วันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ณี แ ล ะ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ ลดค่ าธรรมเนียม บริ การทดสอบ สอบเทียบ
แก่ ผ้ ู ป ระกอบการ SMEs และชุ ม ชน ร้ อยละ ๑๐
ตั ง้ แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
ณ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ 		
๑.๓ ผลิตเครื่องกรองน�้ำในชุมชน เพื่อประชาชน
ได้ น�ำความรู้ไปผลิตเครื่ องกรองน� ้ำ และผลิตสารกรอง
สนิมเหล็กด้ วยตนเอง บรรยายวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
๑.๔ นิ ท รรศการเพื่ อ เยาวชนและประชาชน
เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ อาทิเช่น นิทรรศการแสงคือชีวิต

กระทรวงวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ขอมอบกล่ องของขวัญปี ใหม่ ให้ แก่ คน
ไทยทัง้ ประเทศ โดยภายในกล่ องใหญ่ ได้ แบ่ งเป็ น ๔ กล่ องของขวัญย่ อยๆ ที่เน้ น
การสร้ างเสริ มความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ให้ กับประชาชน และการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี ้

และผลึกดาราศาสตร์ บนั ดาลใจ เป็ นต้ น งานจัดขึ ้นตังแต่
้
วันนี ้ - พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท้ องฟ้าจ�ำลอง กรุ งเทพฯ
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา จ.สระแก้ ว และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา จ.ร้ อยเอ็ด ฯลฯ
๑.๕ วันเด็กแห่ งชาติ วันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อพ. และจัตรุ ัส
วิทยาศาสตร์ จามจุรี
๑.๖ มุมดาราศาสตร์ ในโรงเรี ยน มอบชุดเรี ยนรู้
ดาราศาสตร์ พื ้นฐานให้ ห้องสมุด ๑๐๐ โรงเรี ยนทัว่ ไทย
๑.๗ ดาราศาสตร์ เพื่อประชาชน ชมฟรี ระหว่าง
ธันวาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติฯ จ.นครราชสีมาและจ.ฉะเชิงเทรา และอื่น ๆ
อีกหลายกิจกรรม
๒) วิทยาศาสตร์ เพื่อเศรษฐกิจ
๒.๑ ยกระดั บ OTOP ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

๕ ภูมิภาค ๑๘ จังหวัด ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒.๒ ชุบชีวิตยางพาราไทย ด้ วยนวัตกรรมใหม่เพื่อ
ความงาม ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙
๓) วิทยาศาสตร์ เพื่อการบริการ
๓.๑ จั ด ท�ำ แผนที่แ หล่ ง น�้ ำ เพื่ อ วางแผนบริ ห าร
จัดการน� ้ำและการเพาะปลูกได้ ตลอดปี รวม ๑๕๐ แห่ง
๔) วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ และสังคม
๔.๑ เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอวกาศแก่ประชาชน วันที่ ๙ มกราคม - ๙
เมษายน ๒๕๕๙ (เข้ าชมฟรี ๓ เดือน) Space Inspirium
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
๔.๒ ให้ ความรู้ดแู ลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เมือ่ ๒๘
พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
ในปี ๒๕๕๙ นี กระทรวงฯ
้
จะมุง่ พัฒนาทางวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ เมืองไทยก้ าวไกลต่อไป
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เศรษฐกิจ การคลัง

ปลุกเศรษฐกิจไทยเติบโต
ต้ อนรั บเทศกาลปี ใหม่
กระทรวงการคลัง ได้ ด�ำเนินนโยบายส�ำคัญในหลายด้ าน เพื่อช่ วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ไทยให้ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ นคงและยั่ งยื น อาทิ การเร่ งแก้ ไ ขปั ญหา
เศรษฐกิ จ ระยะเร่ งด่ ว น การพั ฒ นาและวางรากฐานให้ เ ศรษฐกิ จ ประเทศ
ในระยะยาว และการมีส่วนร่ วมด้ านการพัฒนาสังคมและการลดความเหลื่อมล�ำ้
ส�ำ หรั บ เทศกาลส่ ง ความสุ ข ปี ใหม่ นี ้ กระทรวงฯ จึง ขอมอบของขวั ญ ให้ กั บ
ประชาชนทุกคน ด้ วยการลดค่ าครองชีพและสร้ างโอกาสให้กบั ชีวติ โดยได้ ดำ� เนิน
มาตรการผ่ านธนาคารเฉพาะกิจของรั ฐและกรมธนารั กษ์ ดังต่ อไปนี ้
๑. ธนาคารออมสิน ได้ เตรี ยมมาตรการของขวัญปี ใหม่
๒๕๕๙ มอบให้ กบั ประชาชน ได้ แก่
๑) โครงการคื น เงิน ให้ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยที่มี วินั ย
ทางการเงิน ธนาคารออมสินคืนดอกเบี ้ยให้ แก่ลกู ค้ า
ร้ อยละ ๑ ถึง ๓ ของดอกเบี ้ยที่ลกู ค้ าช�ำระในปี ๒๕๕๘
ให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และเป็ นลูกค้ าที่มีประวัติการช�ำระหนี ้ดีตงแต่
ั ้ ๑ ปี ขึ ้นไป
๒) โครงการสินเชื่อคืนความสุข ลูกค้ าสินเชื่อเดิม
ของธนาคารออมสินที่มีวินัยทางการเงินดีไม่น้อยกว่า
๑ ปี สามารถกู้ได้ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
โดยไม่ต้องใช้ หลักประกัน
๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จ่ายเงินคืน

๑,๐๐๐ บาท ให้ ลกู ค้ าทีม่ ปี ระวัตกิ ารผ่อนช�ำระดีย้อนหลัง
๓๖ เดือน ซึง่ มีวงเงินกู้ทกุ บัญชีไม่เกิน ๕ แสนบาท
๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ได้ เตรี ยมมาตรการของขวัญปี ใหม่ คือ
๑) โครงการช�ำระดีมีคืน คืนดอกเบี ้ยให้ แก่ลกู ค้ า
ร้ อยละ ๓ ถึง ๕ ของดอกเบี ้ยที่ลกู ค้ าช�ำระ ตามประวัติ
การผ่อนช�ำระของลูกค้ า ส�ำหรับลูกค้ าทีม่ าช�ำระหนี ้ธ.ก.ส.
ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เพื่ อ ส่ง เสริ ม การมี วิ นัย ทางการเงิ น ส�ำ หรั บ กลุ่ม ลูก ค้ า
เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร
๒) โครงการสนั บสนุ นสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน
สนับ สนุ น สิ น เชื่ อ อัต ราดอกเบี ย้ ต�่ ำ ร้ อยละ ๔ ต่ อ ปี

เป็ น เวลา ๗ ปี กรอบวงเงิ น รวม ๕๐,๐๐๐ ล้ า นบาท
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์
ดังนี ้ (๑) รั กษาสิ่งแวดล้ อม (๒) รั กษาศิลปวัฒนธรรม
(๓) พลังงานสะอาด และ (๔) ผลิตอาหารปลอดภัย
๔. ธอส. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น ยกเว้ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น และการถอนเงิ น ส� ำ หรั บ
การโอนเงินหรื อถอนเงินข้ ามเขตภายในธนาคาร ตังแต่
้
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๕๙
๕. กรมธนารั กษ์ เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
เหรี ยญและพิพิธบางล�ำพู โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ตังแต่
้ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันอังคาร
ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๘.๐๐ น.

โครงสร้ างพืน้ ฐาน คมนาคม ขนส่ ง

ปลอดภัยครบทุกด้ าน
ทัง้ ๔ เส้ นทางคมนาคม
ระบบการคมนาคมขนส่ ง คือหัวใจส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ โดยกระทรวงคมนาคม ได้ ดำ� เนินการ
พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ใน
ทุกด้ าน เพื่อสร้ างความสะดวกสบายให้ กบั ประชาชน
และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมภิ าคอาเซียน
ส�ำหรั บปี ใหม่ นี ้ กระทรวงฯ ขอมอบของขวัญด้ าน
การคมนาคม เพื่อช่ วยสร้ างรอยยิม้ ตลอดปี ๒๕๕๙

๑) ทางน�ำ้

ช่วงธันวาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
๑.๑. โครงการยกระดับความปลอดภัยทางน� ำ้
กิจกรรม “เสื ้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน”
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑.๒ โครงการขุดลอกร่ องน�ำ้ อ่ าวน�ำ้ เมา (ท่ าเรื อ
ทัวร์ ) เพื่อให้ เรื อทุกชนิดสามารถเข้ าเทียบท่าได้ สะดวก
น� ำ วัส ดุจ ากการขุด ลอกมาปรั บ ภูมิ ทัศ น์ และท� ำ ลาน
เอนกประสงค์หลังท่าเรื อ ต.ไสไท อ.เมือง จ.กระบี่
๑.๓ โครงการท่ าเทียบเรือสะอาด ชายหาดสวยใส
กิจกรรมท�ำความสะอาดท่าเทียบเรื อและชายหาด

๒) ทางบก

๒.๑ โครงการมั่ นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โดยจะ

ด� ำ เนิ น การติ ด ตั ง้ GPS กั บ รถ
โดยสารสาธารณะทุ ก ประเภท
รถยนต์ รั บ จ้ า ง (ผู้โ ดยสารไม่ เ กิ น
๗ คน) และรถบรรทุก ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
อาคารผูโ้ ดยสาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง เริม่ เปิดให้บริการ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒ . ๒ ก า ร ย ก เ ว้ น เ ก็ บ ค่ า
ธรรมเนียมผ่ านทาง เพื่อแก้ ไขปั ญหาการจราจรติดขัด ดอนเมือง ให้ บริ การ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยได้ ยกเว้ นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวง ๔) ทางราง
พิเศษหมายเลข ๗ (สายกรุงเทพฯ–ชลบุรี) และทางหลวง
๔.๑ รฟท.เดินขบวนพิเศษเพิ่ม เส้ นทางสายเหนือ
พิ เศษหมายเลข ๙ (สายบางปะอิ น–บางพลี) ในช่วง และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขาไป ๗ ขบวน และ
เทศกาลปี ใหม่ ตังแต่
้ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ขากลับ ๘ ขบวน ส�ำหรับสายใต้ ไม่มีการเพิ่มขบวนรถ
๒.๓ โครงการ ขสมก. ไหว้ พระ ๙ วัดรอบเกาะ แต่จะใช้ วิธีเพิ่มตู้โดยสารแทน รวมปริ มาณการรองรั บ
รัตนโกสินทร์ โดยจัดรถโดยสารธรรมดา (รถฟรี) ๒๐ คัน ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ ขบวนรถประจ�ำ
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.จากอู่หมอชิต ๒ - วัดสระเกศ ๒๒๘ ขบวน/วัน รองรับได้ ๘๙,๘๐๐ คน/วัน พ่วงเพิ่มให้
เพือ่ ให้ คณ
ุ ได้ ไหว้ พระ ๙ วัดฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม เต็มหน่วยลากจูง ๑–๒ ตู้/ขบวน รองรับได้ ๑๐,๐๐๐ คน/วัน
๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙
เดินขบวนรถพิเศษเพิ่มเฉลี่ย รองรับได้ ๙,๕๐๐ คน/วัน
และอื่น ฯ อีกหลายโครงการ
รวมปริ มาณการรองรับผู้โดยสารได้ ๑๐๙,๓๐๐ คน/วัน
๓) ทางอากาศ
๔.๒ รฟม.ขยายเวลาการเดิ น รถไฟฟ้ าสาย
๓.๑ โครงการปรับเส้ นทางจักรยานท่ าอากาศยาน เฉลิ ม รั ช มงคล เพื่ อ รองรั บ ประชาชนที่ ร่ ว มกิ จ กรรม
สุวรรณภูมิ (Sky Lane) ให้ บริการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ Countdown ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๐๑.๐๐
๓.๒ การเปิ ดอาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยาน เช้ าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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การค้ า การพาณิชย์

เปิ ด ๘ กล่ องของขวัญ กับมหกรรมลดราคาสินค้ าทั่วไทย

กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้ าของ
ประเทศให้ เติบโตอย่ างเข้ มแข็ง อีกทัง้ ดูแลผู้ผลิต
ผู้ ค้า และผู้ บริ โภค ให้ ได้ รับความเป็ นธรรม และ
ในเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอ
มอบของขวัญ ๘ ชิน้ พิเศษแก่ คนไทยทุกคน
๑) เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปี ใหม่ จัดโดยกรมการค้ า
ภายใน กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า สภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้ าส่งปลีกไทย ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ าชันน�
้ ำ ร้ านสะดวกซื ้อ
ร้ านค้ าปลีกท้ องถิ่ นกว่า ๑๓,๕๐๐ สาขาทั่วไทย และ
“ร้ านฉลาดซื อ้ ประหยัด ใช้ ” ของกระทรวงฯ อี ก ๔๓

จัง หวัด จัด ลดราคาสิ น ค้ า ครั ง้ ใหญ่ วัน ที่ ๑๗ – ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยลดราคาสินค้ าสูงสุดถึงร้ อยละ ๘๐
คาดว่ามียอดจ�ำหน่ายในงาน ๕๐,๐๐๐ ล้ านบาท ซึง่ จะ
ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ ๑๕,๐๐๐ ล้ านบาท
๒) โครงการตลาดชุมชน กรมการค้ าภายใน และ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) จัด โครงการ
“ตลาดต้ องชม” วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปิ ดตัวตลาดน� ้ำ
โบราณบ้ านต้ นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๘ ตลาดน� ้ำล�ำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยจะ
เปิ ดตลาดอีก ๑๓ แห่ง ภายในธันวาคม ๒๕๕๘ วางเป้า
เพิ่มให้ ได้ ๗๗ แห่งทัว่ ประเทศภายในปี ๒๕๕๙
๓) โครงการธงฟ้ า จัดงาน “ธงฟ้าจ�ำหน่ายสินค้ า
ราคาประหยัด” ซึ่งจะมีราคาต�่ำกว่าราคาตลาดร้ อยละ
๒๐-๔๐ ณ สนามกี ฬ ากองทัพ อากาศ (ธู ป ะเตมี ย์ )
กระทรวงศึกษาธิการ และสนามศุภชลาศัย ฯลฯ
๔) Thailand Online Mega Sale กิ จ กรรม
“ช็อปกระจุย ลดกระจาย สินค้ าออนไลน์ทงประเทศไทย”
ั้
ระหว่าง ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางเว็บไซต์ www.
thailandmegasale.com มี ร้ านค้ า ออนไลน์ เ ข้ า ร่ ว ม
กว่า ๓๐๐ ร้ าน ลดราคาสินค้ ากว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ
ลดราคาสูงสุดสูงถึงร้ อยละ ๘๐ คาดว่าจะจ�ำหน่ายสินค้ า
ได้ กว่า ๕๐๐ ล้ านบาท

๕) ตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม จัดงาน “ของที่ระลึก
แด่ พ่ อ ของขวั ญ ปี ใหม่ ” ๑-๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า จากผู้ ป ระกอบการ SMEs คุณ ภาพ
ส่ ง ออก และกลุ่ ม สิ น ค้ า OTOP จากจั ง หวัด ต่ า ง ๆ
และสินค้ าเกษตรแปรรูปและสดจากไร่ เป็ นต้ น
๖) การให้ บริการในช่ วงเทศกาลส่ งท้ ายปี ๒๕๕๘
กรมการค้ าต่างประเทศ เปิ ดให้ บริ การออกหนังสือรับรอง
ถิน่ ก�ำเนิดสินค้ าเพิม่ เติม ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน� ้ำ
ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗) จัดงาน OTOP City วันที่ ๒๓ – ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพค เมืองทองธานี
มีบูธให้ ค�ำปรึ กษาเกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์
และนิทรรศการ TOP Thai Brand รวมทัง้ เชิญผู้แทน
ห้ างสรรพสินค้ า ค้ าส่งค้ าปลีก และผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเจรจาการค้ ากับ OTOP
๘) อบรม “ทรั พย์ สินทางปั ญญากับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน” เริ่ ม ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยนครพนมคือจังหวัดแรก มีการจัดอบรมให้ ความรู้
แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีหน่วยบริ การเคลื่อนที่
คอยรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาและสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นค�ำขอจดทะเบียน หลังจากนัน้
จะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันทัว่ ประเทศ

วัฒนธรรม ประเพณีไทย

น�ำความเป็ นไทย
สู่ใจประชาชน
กระทรวงวัฒนธรรม ด�ำเนินโครงการเพื่อมอบ
ให้ เป็ นของขวัญปี ใหม่ แก่ ประชาชนคนไทย ภายใต้
แนวคิด “ของขวัญปี ใหม่ จากรั ฐบาลไทย น�ำความ
เป็ นไทยสู่ใจประชาชน” ปี ๒๕๕๙ ดังนี ้
๑) กิ จ กรรมไหว้ พ ระปี ใหม่ วั ส สวานร ๒๕๕๙
ศุ ภ วารกราบพุ ท ธบู ช า สั ก การะพระพุ ท ธรู ป ณ
วังหน้ า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดยน�ำพระพุทธรูปส�ำคัญ
แสดงปางต่าง ๆ ๙ องค์ ซึง่ เป็ นปางที่ประชาชนไม่คอ่ ยได้
สักการบูชาโดยทัว่ ไป น�ำออกให้ กราบบูชาเพื่อความเป็ น
สิริมงคล ณ พระทีน่ งั่ พุทไธสวรรย์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร กรุ งเทพฯ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๒๔
มกราคม ๒๕๕๙
๒) กิจกรรมไหว้ พระ ๙ วัด (วัดประจ�ำรั ชกาล)
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จัดรถ
โดยสารปรับอากาศ ขสมก. รับ-ส่ง พุทธศาสนิกชนไปไหว้
พระ ๙ วัด ๙ รัชกาลในเขตกรุงเทพฯ พร้ อมจัดท�ำเอกสาร
เผยแพร่ ได้ แก่ หนังสือไหว้ พระ ๙ วัด ๙ รัชกาล ๑๐,๐๐๐
เล่ม แผ่นพับ ๑๐,๐๐๐ แผ่น และโปสเตอร์ ๑,๐๐๐ แผ่น
๓) กิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี “ส่งท้ ายปี เก่าวิถีไทยต้ อ นรั บ ปี ใ หม่วิ ถี พุท ธ” ทุก วัด ทั่ว ประเทศ จัด สถานที่

เหมาะสมส�ำ หรั บสวดมนต์ ข้ า มปี
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐๐๐.๓๐ น. โดยมีกิจกรรมบรรยาย
ธรรม ตักบาตรปี ใหม่ ปฏิบตั ิธรรม
เจริ ญ จิ ต ภาวนา สวดมนต์ ข้ า มปี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และ
มอบหนั ง สื อ สวดมนต์ ข้ ามปี ให้
ประชาชน
๔) กิจกรรมเทีย่ วไทย ประทับใจ
ชุมชนคุณธรรม โดยใช้ หลักพลัง
“บวร” ภายใต้ โครงการชุ ม ชน
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้
คุ ณ ธรรม บ้ าน-วั ด -โรงเรี ยน
๗) กิจกรรมตามโครงการรณรงค์ ใช้ สินค้ าไทย
น�ำวิถีไทย วิถีธรรม สร้ างความประทับใจให้ นกั ท่องเที่ยว
โดยเชิ ญ ชวนชุม ชนปั่ น จัก รยานไหว้ พ ระรั บ ฤดูห นาว ส่ งความสุขแบบไทย เป็ นของขวัญปี ใหม่ เพือ่ รณรงค์
และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนชนคนไทย มอบของขวัญ
๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
๕) เปิ ดแหล่ ง เรี ย นรู้ ทางวั ฒ นธรรมให้ ช มฟรี ที่ อ นุรั ก ษ์ ค วามเป็ น ไทยแก่ กัน และกัน ตามนโยบาย
วัน ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๘ - ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รั ฐบาลในการส่งเสริ มค่านิยมไทย และช่วยเพิ่มมูลค่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ ทางเศรษฐกิจกลับคืนสูป่ ระเทศ โดยใช้ สนิ ค้ าทีส่ ร้ างสรรค์
จากทุนทางวัฒนธรรมของไทย และผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ัญญา
ทุกแห่งทัว่ ประเทศ เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมฟรี
๖) กิจกรรมการจัดการแสดงพืน้ บ้ านน� ำความ ทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจ
เป็ นไทยสู่ ใจประชาชน อาทิ การแสดงลิเก หมอล�ำ สร้ างสรรค์ มอบให้ แก่กนั เป็ นของขวัญปี ใหม่ ตลอดช่วง
และโนราในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๘) การอวยพรปี ใหม่ ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส.
มกราคม ๒๕๕๙ และการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี ไทย
ณ โรงละครวังหน้ า วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป์ Online) ชุ ดความเป็ นไทยสู่ ใจประชาชน ระหว่าง
ทัง้ ๑๘ แห่ง ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชุมชน สังคม

“เสริมสร้ างชีวติ ใหม่ ให้ คนไทยมีความสุข”

กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำโครงการพิเศษมอบเป็ น
ของขวัญในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ ให้ กับพี่น้อง
ประชาชน ภายใต้ แ นวคิ ด “เสริ ม สร้ างชี วิ ต ใหม่
ให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข ” โดยได้ น้ อมน� ำ หลั ก การ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สู่สังคม
ไทย สร้ างชีวิตใหม่ ประชาชน โดยกลไกประชารั ฐ
ผ่ าน ๑๖ กิจกรรมส�ำคัญ ดังนี ้
ด้ านการบริการ
๑. รวดเร็ ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริ การศูนย์ ด�ำรงธรรม
โดยจัดเจ้ าหน้ าที่พร้ อมให้ บริ การตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๒. บัตรประชาชนไทย ใช้ได้ทกุ บริ การ  ลดขัน้ ตอน
การท�ำงาน ประหยัดค่าคัดส�ำเนา โดยใช้ บตั รประชาชน
ใบเดียวในการเข้ าถึงบริ การภาครัฐ
๓. แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปี ใหม่ คนไทยมี สุข
โดยจัดท�ำแบบบ้ านเป็ นของขวัญปี ใหม่ จ�ำนวน ๑๔ แบบ
ประชาชนขอรับแบบได้ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย
๔. สร้ างชุมชนเกื ้อกู ล เพิ่ มพูนน�้ ำใจ สร้ างวิ ถีไทย

สามัคคี เน้ นฟื น้ ฟูวถิ ชี มุ ชนดังเดิ
้ มของไทยทีด่ งี ามให้ คงอยู่
๕. ประปาสร้างสุขทุกครัวเรื อน โดย กปน. ลดค่าติดตัง้
ประปาใหม่ ๑๐ % ผ่อนช�ำระ ๑ ปี ไม่มีดอกเบี ้ย และ
กปภ. บริ การตรวจสอบระบบประปาฟรี ม.ค.-ก.พ. ๕๙
๖. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สิ นค้าปลอดภัย สดใหม่
ตลอดปี โดยปรั บ ปรุ ง พัฒ นาปากคลองตลาดให้ เ ป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๗. กาชาดและมหาดไทย ร่ วมใจดูแลผูย้ ากไร้ทวั่ ถึง
ด้ านการดูแลความปลอดภัย
๘. สุขกายสุขใจ สัญจรปลอดภัย ตลอดปี ใหม่ ๒๕๕๙
เน้ น ๒ มาตรการส�ำคัญ คือ “การป้องกัน” และ “การแก้ ไข
ปั ญหา” เพื่อลดความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน
ด้านการส่ งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวติ
๙. หนีน้ อกระบบได้รับการแก้ไข ทุกอ�ำเภอพร้อมใจ
มอบของขวัญปี ใหม่ให้ประชาชน
๑๐. OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้ างคนสร้ าง
รายได้ โดยจัด ตัง้ กลุ่ม ผู้ผ ลิ ต ผู้ป ระกอบการ OTOP
รายใหม่ และเร่งพัฒนา OTOP ระดับ ๑-๓ ดาว

๑๑. ส� ำนักงานที ่ดินสร้ างสุขทัว่ ไทย ลดค่าใช้จ่าย
การโอนและจ� ำนอง จากร้ อยละ ๒ เป็ น ๐.๐๑
๑๒. เร่ ง รัด ออกโฉนดที ่ดิ น เพิ่ ม มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น ให้
ประชาชน โดยจัดท�ำแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ประเทศ
ด้ านการสร้ างสังคมไทยให้ อบอุ่น
๑๓. มหาดไทยห่ วงใย ใส่ ใจผู้สูงอายุ เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมกรณีประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ น “สังคม
ผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๘
ด้ านการเสริมสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี
๑๔. ท้องถิ่ นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติ มี
ความสุข โดยจัดกิจกรรมท�ำความสะอาดพื ้นที่สาธารณะ
ตลาด ภาชนะหรือรถขนส่งมูลฝอยและสถานทีก่ �ำจัดขยะ
๑๕. เมื องสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลด
โลกร้อน โดยขยายเขตไฟฟ้าให้ ครัวเรือนทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้
๓๕,๐๐๐ ครัวเรือน และติดตังโคมไฟฟ้
้
าสาธารณะชนิด LED
๑๖. สวนสาธารณะร่ ม รื ่ น คื น ถนนสวย คลองใส
เส้นทางจักรยานปลอดภัย ของขวัญปี ใหม่ประชาชน

แรงงาน สวัสดิการ

พัฒนาแรงงานไทย

ใส่ ใจสวัสดิการ

การพัฒนาแรงงานไทยถือเป็ นภารกิจส�ำคัญของ
กระทรวงแรงงาน ที่ได้ ม่ งุ มั่นด�ำเนินการมาโดยตลอด
และในเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ นี ้ กระทรวงแรงงานขอ
มอบของขวัญแก่ แรงงานไทย ทัง้ ในด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออ�ำนวยความสะดวก และการขยาย
สิทธิลกู จ้ างเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
๑. บริการ Smart Labour Mobile Application โดยการ
พัฒนาระบบ Mobile Application บริ การประชาชน
ภายใต้ ชื่ อ Smart Labour บนระบบปฏิ บัติ ไ อโอเอส
(IOS) และแอนดรอยด์ (Android) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล
ค้ นหาต�ำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ
ตรวจสอบการฝึ กอบรมฝี มื อ แรงงานและทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อ แรงงาน และร้ องเรี ย นร้ องทุ ก ข์ ด้ า น
แรงงาน โดยผู้ ใช้ บริ ก ารต้ อ งลงทะเบี ย นผ่ า นระบบ
ด้ วยหมายเลขบัตรประชาชน
๒. ขยายสิทธิ ลูกจ้ าง กรณี ประสบอันตรายหรื อ
เจ็ บ ป่ วยเนื่ อ งจากการท� ำ งาน ให้ ส ามารถเข้ า รั บ การ
รักษาได้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
ค่ารั กษาพยาบาล ทัง้ นี ้ ให้ สถานพยาบาลของรั ฐเป็ น
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

กระทรวงแรงงานมุง่ พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Smart Labour เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน

โดยเรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลตรงจากกองทุน เงิ น
ทดแทน ภายในวงเงินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และไม่
เรี ยกเก็บเงินส่วนเกินจากลูกจ้ าง/นายจ้ างอีกต่อไป
๓. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้ างในกองทุน
เงิ น ทดแทน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมกับ นายจ้ า ง
มากยิ่ งขึน้ โดยเพิ่ มการจัดประเภทกิ จการจาก ๑๓๑
ประเภทกิจการเป็ น ๑,๐๙๐ ประเภทกิจการและปรั บ
อัตราเงินสมทบหลักให้ เหมาะสมกับความเสี่ยง เปลี่ยน
หลักการคิดอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ซึง่ จะ
ส่งผลให้ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเงินทดแทน
ที่เหมาะสมและเป็ นธรรมกับนายจ้ างมากยิ่งขึ ้น
๔. โครงการเยี่ ย มผู้ ป่ วย ผู้ ทุ พ พลภาพที่ เ ป็ น
ผู้ประกันตนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญ
และก�ำลังใจแก่ผ้ ปู ่ วย ผู้ทพุ พลภาพ รวมทังรั้ บฟั งปั ญหา

และข้ อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ตอ่ ไป
๕. โครงการ “กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน มอบ
ความสุขทั่วไทย ปั่ นได้ ขับได้ สัญจรปี ใหม่ ปลอดภัย
ทุกคน” โดยประชาชนสามารถน�ำรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานไปตรวจเช็คสภาพ หรื อซ่อมบ�ำรุ งได้ ที่
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาคและศูนย์ พัฒนาฝี มือ
แรงงานจังหวัด ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึง
สิ ้นสุดวันหยุดเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙
๖. จั ด กิ จ กรรมส่ งแรงงานกลั บ บ้ านในช่ วง
เทศกาลปี ใหม่ จ� ำ นวน ๔ แห่ ง ได้ แ ก่ สถานี ข นส่ง
หมอชิต สถานีรถไฟหัวล�ำโพง สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่
สถานีขนส่งเอกมัย โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ พร้ อม
มอบของที่ ร ะลึ ก ในการส่ ง แรงงานกลับ บ้ านในช่ ว ง
เทศกาลปี ใหม่

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

9

การศึกษา

ก้ าวต่ อไป ก้ าวให้ ไกล การศึกษาไทย
ฉลองปี ใหม่ ด้วยของขวัญ ๑๐ ชิน้
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ ใจจัดกระเช้ าของขวัญปี ใหม่ ๒๕๕๙ พร้ อมผูกโบว์ เป็ นรูปหัวใจคนไทย
รั กการศึกษา เพื่อส่ งมอบให้ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน พร้ อมมุ่งหวังให้ ของขวัญทัง้ ๑๐ ชิน้ นี ้
ช่ วยลดความเหลื่อมล�ำ้ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
๑) โครงการคื น ครู ส่ ู ห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ค รู ส อน
เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ ในส่วน
ของนักเรี ยนก็จะได้ เรี ยนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร ส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรรอัตรา
ก� ำ ลัง ตามกรอบอัต ราก� ำ ลัง พัฒ นาครู ด้ ว ยการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี จัดอบรม และประเมินครูตามสภาพจริ ง
๒) โครงการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ ให้ นกั เรี ยน
เรี ยนรู้ อย่างมีความสุข สนุกกับทักษะ ๔ H คือทักษะ
การคิดวิเคราะห์ (Head) เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (Heart) ฝึ กทักษะการลงมือปฏิบตั คิ ้ นหา
ศักยภาพสูอ่ าชีพ (Hand) และมีสขุ ภาพดี (Health)
๓) นักเรี ยน ป.๑ อ่ านออกเขียนได้ ร้ อยละ ๑๐๐
จัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยตามหลักพัฒนาการทาง
สมอง (Brain-based Learning : BBL) ด้ วยระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
หรื อการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๔) โครงการอาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี สถานศึก ษา

อาชีวศึกษาทุกจังหวัดทัว่ ประเทศได้ จดั การศึกษาระบบ
ทวิภาคี เรี ยนฟรี มีงานท�ำ มีรายได้ ระหว่างเรี ยน ได้ เรี ยนรู้
และฝึ กประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ
๕) โครงการยกระดั บ มาตรฐานการดู แ ลเด็ ก
ปฐมวัย จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อน�ำไปใช้ ในการดูแลเด็ก
๖) โครงการ Fix it Center อาชีวะบริ การซ่อมสร้ าง
เพื่อชุมชน นักศึกษาอาชีวฯ ให้ บริ การประชาชน ช่วย
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในครัวเรือนโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย
๗) โครงการวิทยาลัยชุมชนสร้ างความรู้ สร้ างอาชีพ
สร้ างความสุข เป็ นการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสันให้
้ กบั
ประชาชน ด้ านการเกษตร ด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การดูแลสุขภาพ คหกรรมศาสตร์ และงานฝี มือ ภาษา
ประเทศเพื่อนบ้ าน ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นในวิทยาลัยชุมชน
๘) จั ด ตั ง้ ศู น ย์ ฝึ กอาชี พ ในโรงเรี ย นนอกระบบ
ประเภทวิชาชีพ มีการฝึกทักษะอาชีพให้ นกั เรียน นักศึกษา

ประชาชน และผู้ สูง อายุ ในสาขาต่ า ง ๆ เพื่ อ น� ำ ไป
สูก่ ารสร้ างงาน สร้ างรายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย
๙) โครงการของขวัญปี ใหม่จากใจ กศน. “สนุกวิทย์
Kids Learn เพลินดวงดาว” ซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรมให้
เยาวชนและประชาชนได้ เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ผา่ นสื่อและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ นิทรรศการ ท้ องฟ้าจ� ำลองเคลื่อนที่
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประกวดแข่งขัน
ทางวิทยาศาสตร์
๑๐) โครงการ กศน. ฝึ กอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน
หนึ่ ง อาชี พ ” ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ ป ระชาชนที่ ว่ า งงาน
หรื อผู้ที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อให้ มีรายได้ เพิ่ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีมากขึ ้นในปี ใหม่นี ้
ของขวัญทัง้ ๑๐ ชิ ้นนี ้ จะด�ำเนินการตลอดปี ๒๕๕๙
โดยมุ่ ง เน้ นผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ เรี ยนเป็ นส� ำ คั ญ
เพื่อเป็ นการสร้ างก�ำลังคนทังระบบตั
้
งแต่
้ ระดับปฐมวัย
จนถึงการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ให้ ได้ รับความรู้ และสามารถ
น�ำพาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คงด้ วยการศึกษาต่อไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ดูแลคุณภาพชีวติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ คอยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ ีขาดโอกาสทาง
สังคม ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงฯ ขอมอบของขวัญดังนี ้
๑) ลดดอกเบีย้
๑.๑ โครงการ “ถวายแด่พ่อหลวงของปวงประชา
๘๘ พรรษา ธนานุเคราะห์เพือ่ ประชาชน” ลดดอกเบี ้ยให้
ผู้ใช้ บริ การโรงรับจ�ำน�ำของรัฐทัง้ ๓๕ สาขา ในวงเงินต้ น
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ฟรี ดอกเบี ้ย ๑ เดือนแรก ตังแต่
้
๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยืดระยะเวลาช�ำระหนี ้จาก ๔ เดือน
๓๐ วัน เป็ น ๔ เดือน ๖๐ วัน รวมวงเงินกว่า ๔๘๐ ล้ านบาท
๑.๒ ประนอมหนี ้ วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ หากลูก หนี ก้ ารเคหะแห่งชาติม าประนอมหนี ้
จะได้ สว่ นลดค่าปรับลงร้ อยละ ๘๐
๒) หาบ้ านให้
๒.๑ บ้านมัน่ คง : สร้ างเมืองให้ น่าอยู่และแก้ ปัญหา
การบุกรุ กล�ำคลอง จึงมอบบ้ านให้ แก่ ๒๓ ชุมชน ๑๓
จังหวัดทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่แก่ประชาชน
๒,๗๙๕ ครัวเรื อน โดยมีผ้ รู ับประโยชน์กว่า ๑๖,๔๗๙ คน
๒.๒ บ้านยัง่ ยืน : จัดสรรที่อยูอ่ าศัยส�ำหรับผู้มีรายได้
น้ อยในราคาเป็ นธรรมและได้ มาตรฐาน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต โดยมกราคม ๒๕๕๙ จะส่งมอบ
บ้ านแก่ประชาชน ๒,๒๐๐ ราย และเปิ ดจองเพิม่
๘,๐๐๐ หน่วย
๒.๓  บ้านสร้างสุขส�ำหรับยายตา : ปรับสภาพ
ที่ อ ยู่อ าศัย ให้ เ หมาะสมปลอดภัย แก่ ผ้ สู งู อายุ
โดยในปี ๒๕๕๙ ตังเป้
้ าเอาไว้ที่ ๑,๔๐๐ หลัง มูลค่า
รวม ๓๓.๖๘๐๖ ล้านบาท
๓) เสริมสร้ างเด็ก
๓.๑ เงิ น อุ ด หนุน เลี ้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด :
ส�ำหรับหญิงตังครรภ์
้
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เดือนละ
๔๐๐ บาทต่อ คน โดยในปี ๒๕๕๙ จะดูแ ลเด็ก ให้ ไ ด้
๑๒๘,๐๐๐ คน เพื่อสร้ างหลักประกันขันพื
้ ้นฐานแก่เด็ก
ให้ ได้ รับการเลี ้ยงดูที่มีคณ
ุ ภาพ
๓.๒ ศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก : จัด ให้ มี ศูน ย์ เ ด็ ก เล็ ก
ต้ นแบบ ณ ศูนย์ราชการแจ้ งวัฒนะ ซึง่ เน้ นการสร้ างวินยั
แก่เด็กเล็ก ๑๐๐ คน ตลอดจนส่งเสริมท�ำงานได้ เลี ้ยงลูกดี
บนวิถีครอบครัวไทย
๔) เพิ่มรายได้
๔.๑ From Street to Star : ส่ ง เสริ มการแสดง
ร้ องเพลงของคนพิ การ สร้ างรายได้ เลีย้ งดูตนเองและ
ครอบครัวกว่า ๘๐๐ ราย
๔.๒ เพิ่มเงิ น เพิ่มรายได้ : เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ
ของคนพิ การ โดยเพิ่ มวงเงิ นกู้ยืมประกอบอาชี พจาก
เดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เป็ น ๖๐,๐๐๐ บาท/คน โดยไม่เสีย
ดอกเบี ้ย ๑๐,๐๐๐ ราย

มุง่ มัน่ พัฒนาสังคม ดูแลเด็ก ผูพ้ กิ าร คนชรา และจัดสรรบ้านใหม่

๔.๓ สร้ างอาชี พในชุมชน : เพิ่มโอกาสคนพิการให้
มีรายได้ มีอาชีพ ไม่เป็ นภาระสังคม ตังเป้
้ า ๓,๐๐๐ คน
๔.๔ มีบตั ร มีสิทธิ : คนพิการออกบัตรรายใหม่ได้ สทิ ธิ
รับเบี ้ยพิการทันที เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ราย
๕) ให้ ท่ ดี นิ
ยั่ง ยื น สู่ ลู ก หลาน เอกสารสิ ท ธิ นิ ค มสร้ า งตนเอง
ให้ สมาชิกนิคมสร้ างตนเองมีที่ดินท�ำกินเป็ นของตนเอง
จ�ำนวน ๖,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมีสมาชิกนิคมฯ ที่รับประโยชน์
กว่า ๕๐๐ ราย
๖) อุ่นกาย
มอบผ้าห่มให้ แก่ชาวเขาและราษฎรบนที่สงู ที่ประสบ
ภัยหนาว จ�ำนวนกว่า ๕๑๐,๐๐๐ ผืน
๗) สบายใจเที่ยวไทยผดุง
งาน “พม.ตลาดน�้ ำ ใจ วิ ถี ไ ทยผดุง ” วัน ที่ ๖-๒๖
มกราคม ๒๕๕๙ ชมคอนเสิร์ต และประมูลสินค้ า เป็ นต้ น

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ

ท่ องเที่ยววิถไี ทย

กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่อย่างยิง่ ใหญ่ ณ วัดอรุณราชวรารามฯ
พร้อมเปิดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเทีย่ วอีกมากมาย
ทีจ่ ะช่วยสร้างความสุขให้กบั พีน่ อ้ งชาวไทยไปตลอดปี
๑. กิจกรรมส่ งท้ ายปี เก่ าต้ อนรับปี ใหม่ (Thailand
Countdown ๒๐๑๖) โดยกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วฯ
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานต� ำรวจแห่งชาติ และผู้ประกอบการร้ านค้ า
ริ มแม่น� ้ำเจ้ าพระยา เพื่อด�ำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่
๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ถึ ง วัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙
โดยจะใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณท่ า มหาราช สวนนาคราภิ ร มย์
ท่าเตียน และตลาดยอดพิมาน รวมถึงล�ำน� ้ำเจ้ าพระยา
ตังแต่
้ สะพานกรุงธน จนถึงสะพานพระราม ๙ โดยมีการท�ำ
Light Mapping และ Light Effect โชว์วถิ ีชีวติ ริ มสระน� ้ำ
พร้ อมแสงสีเสียง ตระการตา ณ วัดอรุ ณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร พร้ อมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน จ�ำหน่าย
สินค้ า OTOP โดยเริ่มจากท่าช้ างวังหลังไปจนถึงตลาดยอด
พิมาน ชมกิจกรรมเรื อประดับไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ โดย
เริ่มต้ นขบวนเรือจากสะพานกรุงธน ถึงสะพานพระราม ๙

สุขภาพ สาธารณสุข

นอกจากนี ้ ยังมีการจัดกิจกรรม Countdown ในจังหวัด
หลัก ๗ แห่ง ได้ แก่ กรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา
ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงราย
๒. การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการกดตู้ ATM
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่ วมกับสมาคมธนาคารไทย
ยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมรายการถอนเงินสดข้ ามเขตผ่าน
เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้ าของบัตร
(ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘ - ๓ ม.ค. ๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.)
นอกจากนี ้ ยังมีการยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมรายการฝาก
เงิ น สดข้ า มเขตภายในธนาคารเดี ย วกัน ผ่ า นเครื่ อ ง
รับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
๓. การขยายเวลาให้ บริ การรถไฟฟ้ า กระทรวง
การท่องเที่ยวฯ ร่ วมมือกับ บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพ จ� ำ กัด (มหาชน) (BTS) และ การรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) ขยายระยะเวลา
ให้ บริ การรถไฟฟ้าในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ
๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่
๔. ”ยิ ม้ ทั่ วไทย ไปกั บ Free-WiFi” กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วฯ ร่ ว มมื อ กับ กลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์ ๓ ค่าย คือ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จ�ำกัด (มหาชน) บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ให้ บริ การฟรี ไวไฟในช่วงเทศกาลปี ใหม่
๕. กิ จ กรรม “Thailand Only Selfie Contest
๒๐๑๖” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
โดยการส่งภาพถ่าย Selfie ตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยว

ชมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สดุ อลังการทีว่ ดั อรุณฯ

พร้ อมเขี ยนความประทับใจเพื่ อชิ งแพ็คเกจท่องเที่ ยว
เมืองไทยสุดพิเศษ
๖. งานเทศกาลท่ องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร จัดงานมหกรรม
ที่ยิ่งใหญ่รับศักราชใหม่ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ครัง้ ที่
๓๖ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม
๒๕๕๙ ภายใต้ แนวคิ ด “ปี ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย เก๋ ไ ก๋
ไม่เหมือนใคร”
๗. กิจกรรมนันทนาการสร้ างสรรค์ คุณภาพชีวติ
กรมพลศึกษาจัดโครงการนันทนาการสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพ
ชีวิต ๒ กิจกรรมส�ำคัญ คือ ๑) ส่งเสริ มให้ อ�ำเภอ จังหวัด
จัดกิ จกรรมในท้ อ งถิ่ น และ ๒) ส่ง เสริ มการประกวด
กิจกรรมทัง้ ๔ ภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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ลดความเหลื่อมล�ำ้

ลดความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคม
ด้ วยกองทุนยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรมมอบของขวัญปี ใหม่ ให้ สังคม
ด้ วยการช่ วยคนจนให้ มีโอกาสเข้ าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมอย่ างเท่ าเทียมผ่ านทาง “กองทุนยุตธิ รรม”

ความเหลือ่ มล� ้ำในสังคมไทยเกิดขึ ้นไม่เว้ นกระทัง่ เรื่อง
ความยุตธิ รรม ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลดูเหมือนจะ
เป็ นตัวแปรหนึ่ง ที่ก�ำหนดชะตากรรมของผู้ถกู กล่าวหา
หรือผู้ต้องหา โดยทีย่ งั ไม่ได้ มกี ารพิสจู น์วา่ กระท�ำความผิด
จริ ง หรื อ ไม่ ซึ่ ง ขั ด แย้ งกั บ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล
ดังนัน้ กระบวนการยุตธิ รรมไทย จึงได้ แก้ ไขกฎหมายเพื่อ
ให้ เป็ นสากล เป็ นที่มาของ “พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” ซึง่ ผ่านความเห็นชอบของสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อช่วยให้ คนจน
มีโอกาสเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียม
กองทุนยุติธรรมจัดตังภายในสั
้
งกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุตธิ รรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้ จา่ ย
ในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนด้ านกฎหมาย ได้ แก่
(๑) ช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี (๒) การขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรื อจําเลย (๓) ช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อผู้ได้ รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิ มนุษยชน (๔) ให้ ความรู้ ทางกฎหมายแก่

ประชาชน เปิ ดโอกาสให้
บุค คลทั่ว ไปขอรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น
นี ไ้ ด้ โดยพิ จ ารณาจาก
พฤติ ก รรม ข้ อเท็ จ จริ ง
และฐานะของผู้ที่จะได้ รับ
ความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง อาจ
ขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ได้
ดั ง นี ้ (๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การรั ก ษาพยาบาล (๒)
เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการถู ก
ละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก ละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ถึ ง แ ก่
ความตาย (๓) ค่ า ขาด
ประโยชน์ ทํ า มาหาได้
ในระหว่ า งที่ ไ ม่ ส ามารถ
ท�ำงานได้ ตามปกติ
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมคื อ
เครื่ องมือในการช่วยสร้ าง
ความเป็ นธรรมในสังคม

ความมั่นคง

ของขวัญปี ใหม่ จากใจทหาร
บริการสังคมและดูแลความปลอดภัย
จัดตัง้ จุดบริการคอยช่วยเหลือประชาชนทัว่ ประเทศ

ตามนโยบายของรั ฐบาลที่ให้ หน่ วยงานราชการ
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด� ำ เนิ น โครงการมอบของขวั ญ
ปี ใหม่ ๒๕๕๙ ให้ แก่ ประชาชนคนไทย ในส่ วนของ
กระทรวงกลาโหม จึงได้ ก�ำหนดแผนงานให้ หน่ วย
ทหาร ด�ำ เนิ น งานโครงการดั ง กล่ า ว ในกิจ กรรม
“เติมความสุข ให้ คนไทย จากใจทหาร” ระหว่ างวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยแบ่ ง
งานออกเป็ น ๓ กลุ่มหลัก ได้ แก่ กลุ่มงานสร้ างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สิน กลุ่มงานช่ วยเหลือ
ประชาชน และกลุ่มงานให้ บริการต่ าง ๆ ดังนี ้
๑) การจั ด ก� ำ ลั ง เตรี ย มความพร้ อม เพื่ อ รั ก ษา
ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน ให้ กับประชาชน

ในพื น้ ที่ ต ามแนวชายแดน และพื น้ ที่ ที่ มี ค วามส�ำ คัญ
ด้ านความมัน่ คงของประเทศ
๒) จัด ตัง้ จุด บริ ก ารคอยช่ ว ยเหลื อ ประชาชนและ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจัด จุด พัก รถ จุด บริ ก าร ชุด แพทย์
พยาบาล ชุดตรวจและซ่อมรถยนต์ ตามถนนสายหลัก
ด้ านหน้ าทีต่ งของหน่
ั้
วยทหาร รวมทังจั
้ ดตังศู
้ นย์ชว่ ยเหลือ
ประชาชนและนักท่องเทีย่ วทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล
ทางด้ านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
๓) การอ�ำนวยความสะดวกจ�ำหน่ายสินค้ าอุปโภค
และบริ โ ภคราคาถู ก ภายในพื น้ ที่ ข องหน่ ว ยทหาร
ทั่ว ประเทศ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้มี ร ายได้ น้ อ ย
ในการลดค่าครองชีพ
๔) เปิ ดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหาร
ทัว่ ประเทศ โดยไม่คดิ ค่าบริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป
๕) ให้ บริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในหน่วยทหารทัว่ ประเทศไทย
โดยกิ จ กรรมดี ๆ ที่ ก� ำ ลัง พลของส� ำ นัก งานปลัด
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพ
บก กองทัพ เรื อ และกองทัพ อากาศ ได้ ร่ ว มบ� ำ เพ็ ญ

ประโยชน์ตอ่ สาธารณชน ในเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ นี ้เป็ น
ความปรารถนาดีที่สร้ างสรรค์ความสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั ประชาชน เพื่อให้ ประชาชน
คนไทยทุ ก คนมี ค วามเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในรั ฐ บาล
ตระหนัก ในความรู้ รั ก สามัค คี และน� ำ ความสงบสุข
กลับคืนสูส่ งั คมไทยอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน สืบไป

ชุดตรวจและซ่อมแซมรถคอยให้บริการประชาชนทีเ่ ดือดร้อน

12 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
บริการเพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

