
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบกบักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้เดก็และเยาวชน

และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุ SMEs ไทย

มุ่งมั่นพัฒนาสังคม
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ มอบของขวญัชิน้พิเศษ

ท่ีจะชว่ยดแูลคณุภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึน้

มอบของขวัญเกษตรกรไทย
รู้จกักบั ๓ กิจกรรมหลกัในโครงการ “สง่ความสขุปีใหม ่ 

 ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

อ่านต่อหน้า ๙อ่านต่อหน้า ๔ อ่านต่อหน้า ๕

ของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มั่นคง
Stability

มั่งคั่ง
Prosperity

ยั่งยืน
Sustainability

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

จดหมายข่าวรัฐบาล การต่างประเทศเพื่อประชาชน
บริการเพ่ือสงัคมไทย

ในด้านการตา่งประเทศ

เทิดทูนสถาบัน
รวมภาพความประทบัใจ “ป่ันเพ่ือพอ่ 

BIKE FOR DAD”

ลดความเหลื่อมล�า้
กองทนุยตุธิรรม อ�านวยความยตุธิรรม

ให้คนไทยอยา่งเทา่เทียม

อ่านต่อด้านใน

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งม่ันด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างเตม็ก�าลัง ทัง้ในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมาย

สุดท้ายคือการพลกิฟ้ืนประเทศไทยให้กลับมามีความ

ร่มเย็นเป็นสุขอีกครัง้ ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ 

และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดยีวกัน

ส�าหรับปี ๒๕๕๙ นี ้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงาน 

ทกุภาคสว่น ด�าเนินกิจกรรมท่ีจะสร้างความสขุ สร้างรอยยิม้ 

และชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม ่

อนัล�า้คา่ให้กบัพ่ีน้องประชาชนทกุคน 

 เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
ส�าหรับประชาชนไทย...จากใจรัฐบาล

อ่านต่อหน้า ๒

อ่านต่อหน้า ๓

อ่านต่อหน้า ๑๑

เพื่อประชาชน



จากใจนายกรัฐมนตรี

ด้วยความมุ่งม่ันและตัง้ใจครับ

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

วาทะนายกรัฐมนตรี

“...ผมไม่ได้ทำาให้ท่านต้องมารักผม 
แต่ให้รู้ว่าผมรักท่านอย่างไร 
เพราะฉะนั้นการรักใครก็ตาม

อย่าทำาให้คนเสียนิสัย 
ก็คือต้องสอนให้เขาเรียนรู้ 

ให้เขาเข้มแข็ง...”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 

  

 ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในรายการ

“คืนความสุขให้คนในชาติ”
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สวัสดคีรับพี่น้องประชาชนที่รักทกุท่าน

ในศุภมงคลสมัยขึน้ปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณ 

พระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 

คูบ้่านคูเ่มือง โปรดดลบนัดาลให้เมืองไทยมีแตค่วามผาสกุ 

พระเสื อ้ เ มืองโปรดปกป้องคุ้ มครองบ้านเมืองให้

ปราศจากภยัพิบตัิ ภยัคกุคาม ทกุรูปแบบ พระทรงเมือง 

โปรดดแูลทกุข์สขุของประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสขุสวสัดี 

อีกทัง้เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ โปรดพระราชทานพรให้พ่ีน้องประชาชน  

ทุกหมู่เหล่า ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และร่วม

กันสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งความรัก  

ความสามคัคี นบัแตนี่แ้ละตลอดไป

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ รัฐบาลมอบของขวญัเพ่ือ 

“คืนความสุข” ให้กบัพ่ีน้องประชาชนทกุคนตลอดทัง้ปี 

ไม่ไช่เพียงช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านัน้ เป็น ๒ ปีท่ี คสช.

และรัฐบาล ต้องการน�าพาประเทศให้สามารถลกุขึน้ยืน 

บนล�าแข้งของตนเอง จากการล้มลกุคลกุคลาน สญูเสีย

บทบาทน�า พลาดโอกาสการพฒันาประเทศและเสริมสร้าง 

การต่างประเทศเพื่อประชาชน

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

๑. โครงการห้องสมุดอาเซียน 

๑.๑	มอบ “ห้องสมดุอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนระดบั

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในพืน้ท่ีห่างไกลหรือพืน้ท่ี

ชายแดน ติดกับมิตรประเทศอาเซียนในทุกภูมิภาค 

ของประเทศ รวม ๑๒ แหง่ ตลอดปี ๒๕๕๙ โดยมีอปุกรณ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ หนงัสือ นิทรรศการประชาคม

อาเซียน สือ่การเรียนการสอน จอภาพส�าหรับใช้ในการเรียน 

การสอน ซึง่สามารถตอ่กบัโทรทศัน์ดาวเทียมไกลกงัวล 

๑.๒ บริจาคหนงัสอืเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนให้แก่

โรงเรียนอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียง จ�านวน ๒๕ แหง่

๑.๓ ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน อาทิ การถาม-ตอบปัญหา 

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

๒. โครงการเสริมทกัษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน

๒.๑ จดัหลกัสตูรการอบรมและกิจกรรมเสริมทกัษะ

ภาษาองักฤษให้แก่เยาวชนในจงัหวดัตา่ง ๆ  ในทกุภมิูภาค

ของประเทศ โดยจดัทีมข้าราชการกระทรวงการตา่งประเทศ 

เป็นผู้สอน เพ่ือเสริมสร้างทกัษะด้านภาษาองักฤษให้แก่

เยาวชนไทย

๒.๒ เร่ิมด�าเนินการในจงัหวดัเปา้หมาย อาทิ จงัหวดั

ท่ีกระทรวงฯ มีส�านกังานหนงัสือเดินทาง ๑๔ แห่ง และ

จงัหวดัท่ีกระทรวงฯ จะมอบ “ห้องสมดุอาเซียน” 

เสริมทกัษะ สร้างความรู้
พฒันาบริการ ด้านการต่างประเทศ

๓. โครงการท�าหนังสือเดนิทางนอกเวลาราชการ

๓.๑  เปิดให้บริการท�าหนงัสอืเดนิทางนอกเวลาราชการ 

ในวันเสาร์ ตัง้แต่วันเสาร์ท่ี ๑๖ มกราคม–วันเสาร์ท่ี  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ (รวม ๑๒ วนั) 

๓.๒ ให้บริการรับค�าร้องขอท�าหนงัสอืเดนิทางธรรมดา

เทา่นัน้ และผู้ ท่ีย่ืนค�าร้องขอท�าหนงัสอืเดนิทางในวนัเสาร์

จะได้รับเลม่ทางไปรษณีย์ (EMS) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ไมมี่บริการ

ท�าหนงัสอืเดนิทางแบบดว่น

๓.๓ ให้บริการบนัทกึหนงัสอืเดนิทาง (Endorsement)

๓.๔ ให้บริการจ่ายเล่มหนงัสือเดินทาง เฉพาะเล่ม 

ค้างจา่ยเทา่นัน้ 

ในปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏรูิปประเทศ 

ทัง้ในด้านการบริการประชาชน การมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกจิ และการสร้างความเช่ือม่ัน 

ในเวทโีลก ในโอกาสขึน้ปีใหม่ ๒๕๕๙ นี ้กระทรวงฯ เตรียมของขวัญ ๓ ชิน้เพื่อมอบให้กับประชาชน โครงการมอบห้องสมดุอาเซยีนให้แก่โรงเรยีนในพ้ืนท่ีห่างไกล

ขีดความสามารถในการแข่งขนัมากว่า ๑๐ ปี ด้วยการ 

เร่ิมต้นโครงการสร้างความเข้มแขง็ท่ีส�าคญั และการปฏิรูป 

ประเทศในทุกมิติ ซึ่งมุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ประเทศชาต ิประชาชน และลกูหลานไทยเป็นหลกัชยั

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี ้ผมขอให้เป็น “ปีแห่งการสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กับประเทศชาต”ิ เรียนรู้และก้าวข้าม 

อดีตท่ีผิดพลาด น�าประสบการณ์ดงักลา่วมาเป็นบทเรียน  

เพ่ือมุง่เดนิหน้าสูอ่นาคตท่ีดีกวา่ สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

ด้วยการวางรากฐานประเทศท่ีแข็งแกร่ง มั่นคง และ

สมดลุในทกุด้าน

ศกหน้าและปีตอ่ ๆ  ไป ผมขอฝากข้อคดิเก่ียวกบัการมอบ

ของขวญัท่ีสร้างความยัง่ยืน ท�าได้ทุกวนั เป็นการมอบ 

“ของขวัญ ๔ ระดบั” (๑) “ตนเอง” คือ การสัง่สมความรู้ 

สร้างปัญญา และการมีสติในการรักษาคุณธรรม (๒) 

“ครอบครัว” คือ การมอบเวลา และให้ความรัก ความเอาใจใส่

ซึง่กนัและกนั (๓) “มิตรสหาย ผู้ ร่วมงาน คนรอบข้าง” คือ 

การมอบความจริงใจ ให้เกียรติ และการรู้  รัก สามคัคี 

และ (๔) “สงัคม สว่นรวม ประเทศชาติ” คือ การมีน�า้ใจ 

การเสยีสละผลประโยชน์สว่นตวั เพ่ือประโยชน์สว่นใหญ่ 

ทัง้นี ้แทนการ “เรียกร้อง” ทวงถามวา่ ประเทศจะให้

อะไรแก่ทา่น ลองถามตนเองวา่ ทา่นได้ท�าอะไร “มอบให้” 

ประเทศชาติและลกูหลานบ้าง ในฐานะคนไทยท่ีรักชาติ

อยา่งแท้จริงครับ 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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



เทิดทูนสถาบัน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มีพระราชหฤทยัมัน่คง

แนว่แนท่ี่จะทรงเคียงข้างพสกนิกร ไมว่า่ในยามทกุข์ หรือ

ในยามสขุ ผา่นกาลเวลาเกือบ ๗๐ ปีเตม็ พอ่แหง่แผน่ดนิ 

พระองค์ นี ไ้ม่ เคยละสายพระเนตรแห่ งความ รัก  

ความห่วงใย และความอาทรไปจากลกู ๆ ของพระองค์

พสกนิกรไทยทัง้ ๖๐ กวา่ล้านคนไปเลยแม้แตวิ่นาทีเดียว 

ด้วยพระมหากรุณาธิคณุ และพระเมตตาคณุอนัย่ิงใหญ่

ท่ีเป่ียมล้นในพระราชหฤทยั

ร่วมทดแทนพระคุณพ่อเป็นมงคลชีวิต กตัญญู

ทดแทนคุณคือมงคลอันวเิศษของชีวติ ด้วยคณุธรรม

อันวิเศษเหล่านีเ้ป็นพระราชปณิธานอันย่ิงใหญ่ใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ท่ีทรงจัดกิจกรรมป่ันเพ่ือพ่อ BIKE FOR DAD ถวาย  

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา 

ด้วยทรงตระหนกัวา่พอ่ทกุคนในโลกยอ่มปรารถนาให้ลกู 

รู้รักสามคัคี มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และมีคุณธรรม

แหง่ความกตญัญท่ีูเป็นสงา่ราศีอนังดงามของตนเอง และ 

ยงัเป็นโอกาสท่ีลกูไทยทัว่แผ่นดิน จะได้น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายของขวญันีเ้ป็นพระราชสดดีุ เพ่ือแสดง

ความจงรักภกัดี ร่วมใจรักสามคัคี รวมพลงัออกมาป่ันจกัรยาน 

ร่วมกนัถวายแทนความกตญัญกูตเวทีแดพ่อ่แหง่แผน่ดนิ

วนัศกุร์ท่ี ๑๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ นี ้จงึเป็น 

วันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งท่ีโลกต้องจารึก ด้วยเป็น 

วนัท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

ทรงจกัรยานน�าปวงพสกนิกรชาวไทยทัว่ทัง้แผน่ดนิ ให้ถนน

ทัว่ทกุสายกลายเป็นถนนสเีหลอืงสดใส แซมสฟีา้สดสวย 

ถวายเป็นราชสดดีุแทบเบือ้งพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั “พ่อแห่งแผ่นดนิของปวงไทย”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

มีพระราชปณิธานว่า “ป่ันเพือ่พ่อเพือ่ถวายความจงรัก

ภกัดี	ความรัก	และความส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุ	

อันล้นเกล้าล้นกระหม่อมเกินที่จะสามารถพรรณา		

ดว้ยความโปร่งใส	และบริสทุธ์ิใจ...	ป่ันเพือ่พ่อเพือ่รวม

พลงัความรกั	และสามคัคีของคนไทยทัง้ชาติ	ดว้ยร่างกาย		

และจิตใจทีมุ่่งมัน่	เขม้แข็ง	และแข็งแรง	เพือ่เป็นพลงัให้

ประเทศชาติ...	ป่ันเพือ่พ่อดว้ยใจทีส่ะอาด	และโปร่งใส

อย่างจริงใจ	จะไดก้ศุลทีเ่ต็มรูปแบบ	ตลอดจนถือเป็นการ

แสดงความกตญัญูของลูกทีพึ่งมีต่อพอ่”

วันนีถ้นนทุกสายทั่วผืนแผ่นดินไทย สดใสไปด้วย 

สเีหลอืงแสนสวย สแีหง่วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ดวงใจของคนไทยทกุดวงได้หลอม

รวมกันเป็นพลังแห่งความจงรักภักดี และส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคณุ และร่วมกนัจารึกวนัแหง่ความรักพอ่นี ้

ให้เป็นวนัประวตัศิาสตร์ท่ีจะต้องจดจ�ากนัไปชัว่นิรันดร์ 

ถนนทกุสายทั่วผืนแผ่นดนิไทย แผ่นดนิของพ่อ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงประทบัรอยพระบาทมาแล้วทัง้สิน้  
ด้วยสองพระบาทของพระองค์ที่ทรงบุกป่าฝ่าดงแห่งความยากแค้น บนถนนสีฝุ่นที่เตม็ไปด้วยลูกรัง ความแห้งแล้ง และ 

ความยากล�าบาก กลับกลายเป็นถนนแห่งความเจริญ ความม่ังค่ังของแผ่นดนิ ทรงขับรถลุยน�า้ เสดจ็พระราชด�าเนินฝ่าโคลนตม 
ที่ท่วมพืน้ที่นา ป่า ไร่ น�าทางให้พสกนิกรลูกไทยของพระองค์ ข้ามทะเลแห่งความยากจนมาเป็นผืนแผ่นดนิทองในทกุวันนี ้

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

3ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



๓ กจิกรรมคืนความสุข
เพื่อเกษตรกรและคนไทย

เกษตรกรไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลัง

ของชาติ เพราะท�าหน้าที่ส�าคัญในการสร้างชาต ิ

ให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผย ทัง้ในด้านการสร้าง 

ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเลีย้งคนในชาติ และ 

ส่งออกเพื่อท�ารายได้ให้กับประเทศ ในวาระดิถีขึน้

ปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึตัง้ใจ

มอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้แก่พี่น้องเกษตรกร

และประชาชนทั่วไป พร้อมทัง้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นีด้้วย

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการปฏิรูป

ประเทศและคืนความสขุให้คนในชาต ิด้วยการให้หนว่ยงาน 

ของรัฐด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างความสขุให้ประชาชน

กระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ

นโยบายรัฐบาลมาปฏิบตัิ เพ่ือช่วยให้พ่ีน้องประชาชน 

และเกษตรกรได้เข้าถึงการบริหารและผลผลิตจากการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดในช่วงท่ีผ่านมา  

จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท�าโครงการ

มอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพ่ือเป็น 

เกษตรกรรม

การแสดงความขอบคุณ

แก่ทกุฝ่าย ในการให้ความ

ร่วมมืออันดี เพ่ือช่วยขับ

เคลื่อนการพัฒนาภาค

เกษตรกรรมไปพร้อมๆ 

กัน  ทั ง้ภาคประชาชน 

เกษตรกร ภาครัฐ และภาค

เอกชน ภายใต้โครงการ 

“ส่งความสขุปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์” โดยมีกิจกรรมหลกัใน ๓ กิจกรรมด้วยกนั คือ

๑) การลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ 

การยกเว้นค่าเช่าท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีครบก�าหนดช�าระในปี 

งบประมาณ ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๐ จงัหวดั ๒๐๖,๘๕๐ ไร่ 

การลดดอกเบีย้คา่เชา่ซือ้ท่ีดนิ จากร้อยละ ๔ เหลอืร้อยละ 

๑ ของเงินต้นคา่เชา่ซือ้ จ�านวน ๔๓ จงัหวดั ๙๗,๖๘๘ ไร่ 

และสนับสนุนพันธุ์สตัว์น�า้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารชุมชน 

ในแหลง่น�า้สาธารณะ 

๒) การป้องกันโรคจากสัตว์เลีย้งสู่ประชาชน 

บริการตรวจสขุภาพสตัว์ และฉีดวคัซีนป้องกันโรคสนุขั

และแมวฟรี

๓) การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชงินิเวศน์เกษตรให้

เย่ียมชมฟรี เชน่ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหลก็ 

จ.สระบุรี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พิพิธภณัฑ์สตัว์น�า้ในการดแูลของ 

กรมประมง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูงดอยผาหม่น 

จ.เชียงราย ศูนย์วิจัยและพฒันาเกษตรท่ีสูง เชียงราย 

(ดอยวาวี) จ.เชียงราย ศนูย์วิจยัเกษตรหลวงเชียงใหม ่ 

(ขุนวาง)  จ . เ ชียงใหม่  และเ ปิดสถานท่ีราชการ

กรมชลประทานให้ประชาชนได้พกัผอ่นในราคาพิเศษ

ทัง้นี ้กิจกรรมโครงการ “ส่งความสขุปีใหม่ ๒๕๕๙ 

จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จะเร่ิมด�าเนินการ

ตัง้แต่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ จนถึงวนัท่ี ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 

รฐับาลส่งความสขุปีใหม่ให้เกษตรกรไทยด้วยนโยบายการลดรายจ่ายในครวัเรอืน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลงังาน พร้อมด�าเนินนโยบายลดคา่ใช้จา่ย

ของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน ซึง่จะช่วยลด

คา่ครองชีพของประชาชน ได้แก่ 

ด้านราคาน�า้มันขายปลีกทุกชนิด จากแนวโน้ม

ราคาน�า้มนัในตลาดโลกในชว่งปีใหม ่ซึง่คาดวา่จะอยูใ่น 

ระดบัทรงตวัและมีโอกาสปรับลดลงเล็กน้อย จึงเป็นผล

ให้ราคาน�า้มนัขายปลีกในประเทศไม่น่าจะปรับเพ่ิมขึน้ 

และมีโอกาสปรับตวัลดลงเชน่เดียวกนั ซึง่จากการก�าหนด

นโยบายปรับโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิให้เป็นธรรม และลด 

การอดุหนนุราคาข้ามเชือ้เพลงิ ท่ีเป็นปัญหามายาวนาน

ได้เร่ิมส่งผลให้ราคาสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงมากขึน้ 

ท�าให้กลไกราคาพลงังานโดยเฉพาะราคาน�า้มนั มีการ

บริหารท่ีชัดเจน สามารถปรับราคาลดลงได้ต่อเน่ือง 

รวมทัง้ยงัช่วยให้ภาระของกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลิงท่ีเคย 

ติดลบ กลับมาเป็นบวกเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริง 

ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
มอบของขวัญรักษ์โลกให้แก่กัน

ด้านราคาก๊าซหุงต้ม ล่าสุดผลจากการประชุม 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) เม่ือวนัท่ี ๓ 

ธนัวาคมท่ีผา่นมา ได้มีมตยืินยนัวา่จะไมป่รับราคาขึน้ใน 

เดือนธนัวาคมนี ้โดยยืนราคาอยูท่ี่ ๒๒.๒๙ บาทตอ่กิโลกรัม 

แม้ต้นทุนก๊าซหุงต้มได้เพ่ิมขึน้ประมาณ ๗๐ สตางค์ 

ต่อกิโลกรัม เน่ืองจากต้องการลดภาระค่าครองชีพให้

ประชาชน โดยจะใช้กลไกของกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิเข้ามา 

สนบัสนนุ กระทรวงพลงังานจะตดิตามสถานการณ์ราคา

ก๊าซหงุต้มอยา่งใกล้ชิด และมีโอกาสปรับราคาก๊าซหงุต้ม

ลดลงเพ่ือเป็นของขวญัปีใหม ่๒๕๕๙ นี ้

สุดท้ายด้านราคาค่าไฟฟ้า ในรอบปี ๒๕๕๘ ท่ีผา่นมา 

กระทรวงพลังงานได้ปรับลดราคาค่าไฟฟ้าต่อเน่ือง  

โดยเฉพาะคา่ไฟฟา้อตัโนมตัผินัแปรหรือคา่เอฟที มีการปรับ 

ลดลงตอ่เน่ือง ๓ ครัง้ งวดเดือนมกราคม–เมษายน ลดลง 

๑๐.๐๔ สตางค์ต่อหน่วย งวดพฤษภาคม–สิงหาคม 

ลดลง ๙.๓๕ สตางค์ตอ่หนว่ย และงวดกนัยายน–ธนัวาคม 

ลดลง ๓.๒๓ สตางค์ตอ่หน่วย รวมคา่เอฟที ท่ีลดลงเป็น

จ�านวน ๒๒.๖๒ สตางค์ตอ่หนว่ย ถือเป็นคา่เอฟทีท่ีต�า่สดุ 

ในรอบ ๑๔ ปี ซึง่กระทรวงพลงังานพร้อมสง่ความสขุปีใหม่ 

๒๕๕๙ โดยคาดวา่คา่เอฟทีในชว่งเดือนมกราคม – เมษายน 

๒๕๕๙ จะมีโอกาสปรับตวัลดลง ซึง่จะชว่ยให้ประชาชน 

ลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานได้เพ่ิมมากขึน้ 

ส�าหรับข้อแนะน�าการสง่ความสขุในชว่งปีใหม ่๒๕๕๙ นี ้

เป็นชว่งเทศกาลแหง่ความสขุและการให้ หากประชาชน 

หรือผู้ประกอบการรายใด ท่ีมีความประสงค์จะเลือกซือ้ 

ของขวญัหรือมอบของก�านลัให้แก่กนั กระทรวงพลงังาน

ขอแนะน�าให้เลือกซือ้ของขวัญท่ีเรียกว่า Green Gift 

ห รือของขวัญสี เ ขียว ท่ี มีส่ วนช่ วยในการรณรง ค์

ประหยัดพลงังาน หรือของขวัญท่ีมีส่วนประกอบจาก

พลงังานทดแทน และของขวัญท่ีใช้วัสดุลดผลกระทบ 

ต่อภาวะโลกร้อนโดยรวม ซึ่งนอกจากเป็นการรักษ์

พลงังานแล้ว ยงัเป็นการรักษ์โลกไปในตวัอีกด้วย 

กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานซึ่งได้ขับเคล่ือนด้านนโยบายพลังงานหลักของประเทศ 
และมีส่วนรับผิดชอบในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ขอมอบของขวัญปีใหม่เพื่อให้ประชาชน 
มีความหวังและก�าลังใจ รวมทัง้มีก�าลังทรัพย์เพิ่มมากขึน้ในการด�าเนินชีวติในปีใหม่นี ้

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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



ครบทกุมติวิทิยาศาสตร์ 
๔ กล่องของขวัญวันปีใหม่

๑) วทิยาศาสตร์เพื่อประชาชน

๑.๑ ถนนสายวทิยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์  วนัท่ี ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑.๒ ลดค่าธรรมเนียม บริการทดสอบ สอบเทียบ 

แก่ผู้ ประกอบการ SMEs และชุมชน ร้อยละ ๑๐ 

ตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ   

๑.๓ ผลติเคร่ืองกรองน�้าในชุมชน เพ่ือประชาชน

ได้น�าความรู้ไปผลิตเคร่ืองกรองน�า้ และผลิตสารกรอง

สนิมเหล็กด้วยตนเอง บรรยายวนัท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน

๑.๔ นิทรรศการเพื่อเยาวชนและประชาชน 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ อาทิเช่น นิทรรศการแสงคือชีวิต  

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอมอบกล่องของขวัญปีใหม่ให้แก่คน

ไทยทัง้ประเทศ โดยภายในกล่องใหญ่ได้แบ่งเป็น ๔ กล่องของขวัญย่อยๆ ที่เน้น

การสร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชน และการมีส่วนร่วมใน 

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ดงันี ้

และผลกึดาราศาสตร์บนัดาลใจ เป็นต้น งานจดัขึน้ตัง้แต ่

วนันี ้- พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ท้องฟ้าจ�าลอง กรุงเทพฯ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.สระแก้ว และ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา จ.ร้อยเอด็ ฯลฯ

๑.๕ วันเด็กแห่งชาติ วนัท่ี ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพ. และจตัรัุส

วิทยาศาสตร์ จามจรีุ

๑.๖ มุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน มอบชุดเรียนรู้

ดาราศาสตร์พืน้ฐานให้ห้องสมดุ ๑๐๐ โรงเรียนทัว่ไทย

๑.๗ ดาราศาสตร์เพื่อประชาชน ชมฟรี ระหว่าง

ธนัวาคม ๒๕๕๘ - กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ณ หอดดูาวเฉลมิ

พระเกียรติฯ จ.นครราชสีมาและจ.ฉะเชิงเทรา และอ่ืน ๆ 

อีกหลายกิจกรรม

๒) วทิยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกจิ

๒.๑ ยกระดับ OTOP ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

พฒันาขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

๕ ภมิูภาค ๑๘ จงัหวดั ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ - 

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙

๒.๒ ชุบชีวิตยางพาราไทย ด้วยนวตักรรมใหมเ่พ่ือ

ความงาม ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ๒๕๕๘ - กนัยายน ๒๕๕๙

๓) วทิยาศาสตร์เพื่อการบริการ

๓.๑ จัดท�าแผนที่แหล่งน�้า เพ่ือวางแผนบริหาร

จดัการน�า้และการเพาะปลกูได้ตลอดปี รวม ๑๕๐ แหง่

๔) วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติและสังคม

๔.๑ เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอวกาศแก่ประชาชน วันท่ี ๙ มกราคม - ๙ 

เมษายน ๒๕๕๙ (เข้าชมฟรี ๓ เดือน) Space Inspirium 

ณ อทุยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

๔.๒ ให้ความรู้ดแูลผู้ป่วยโรคสมองเส่ือม เม่ือ ๒๘ 

พฤศจิกายนท่ีผา่นมา ณ โรงแรมตวนันา สรุวงศ์ กรุงเทพฯ

ในปี ๒๕๕๙ นี ้กระทรวงฯ จะมุง่พฒันาทางวิทยาศาตร์ 

และเทคโนโลยี เพ่ือให้เมืองไทยก้าวไกลตอ่ไป 

การส่ือสารและเทคโนโลยี

เพิ่มประสิทธิภาพแห่งการส่ือสาร
สู่ความทนัสมัย โปร่งใส น่าเช่ือถือ
ในยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีท ี

ได้มุ่งม่ันด�าเนินการสร้างประสิทธิภาพในการให้

บริการประชาชนด้วยความทันสมัย สะดวกสบาย 

และช่วยต่อต้านการทุจริต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๕๙ นี ้ทางกระทรวงฯ ได้เตรียมกิจกรรมดีี  ๆ  

ในด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนคนไทย

๑) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของ

 ภาครัฐ Thailand Government Spending

สร้างระบบสืบค้นข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณของ

ภาครัฐ เพ่ือขจัดทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใส 

ในประเทศไทย และเปิดตวัโครงการ GovChannel 

๒) การ์ตนู “Social Media ปลอดภยัถ้าใช้เป็น”

การ์ตูน Animation ท่ีดูสนุกและสอดแทรกแง่คิด 

ในการใช้ Social Media เผยแพร่ทาง Youtube

๓) มอบส่วนลดบริการ EMS SUPER SPEED 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด จัดโปรโมชั่นในช่วง

เทศกาลแห่งความสขุ เอาใจผู้ ใช้บริการ EMS SUPER 

SPEED สง่ดว่น มัน่ใจ ถงึไวใน ๒๔ ชัว่โมง ด้วยการมอบ

สว่นลดมลูคา่ ๕๐ บาท ทนัทีทกุพิกดัน�า้หนกั 

๔) Stamp for Gifts

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากดั จดักิจกรรม “Stamp for 

Gifts” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยคดัเลือกแสตมป์และ 

สิง่สะสมท่ีเป็นสนิค้าพรีเม่ียม และจดัแพค็เกจพิเศษ 

๕) ส่งความสุขปีใหม่ ถงึทหารไทยชายแดน

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากดั ชวนคนไทยสง่ความสขุ 

และความห่วงใยถึงทหาร ต�ารวจ ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ

รักษาความสงบสุขในหน่วยสนามชายแดน ผ่าน

จดหมาย โปสการ์ด ของขวัญปีใหม่  และสิ่งของ

จ�าเป็น น�า้หนกัไม่เกิน ๕ กิโลกรัม โดยให้บริการส่งฟรี 

๖) “ของขวัญ ๒๕๕๙” ส�าหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์

 ประจ�าที่ของทโีอททีกุเลขหมาย

 บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้ 

คนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบ “ของขวญั ๒๕๕๙” 

เป็นสิทธิพิเศษในการโทร ทัง้ลูกค้าโทรศัพท์ประจ�าท่ี 

ระบบ Postpaid และระบบ Prepaid

๗) สิทธ์ิพเิศษส�าหรับผู้ใช้บริการ my 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ได้มอบ 

กิจกรรม “Stamp for Gifts” ส�าหรบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 

สิทธิพิ เศษส�าหรับผู้ ใ ช้บริการ my โดยโทรฟรีใน 

เครือข่าย my ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และใช้ Application 

Line ฟรี ตลอด ๒ วนั ตัง้แตว่นัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ -  

๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๘) กสทฯ เปิดให้บริการฟรี WiFi 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เปิด 

ให้บริการใช้ Free CAT WiFi ช่วงปีใหม่ตัง้แต่วันท่ี  

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙ สามารถ

ใช้งานได้โดยการลงทะเบียนผ่าน Free CAT WiFi ท่ี

ปรากฏบนหน้าจอ เพ่ือขอรับ Username และ Password 

ส�าหรับ ใช้งานในชว่งเทศกาลวนัหยดุปีใหม ่

ซ้าย ชมฟรพิีพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรกของไทย Space Inspirium ขวา ถนนสายวิทยาศาสตร์

5ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ระบบการคมนาคมขนส่ง คือหวัใจส�าคัญในการ

พฒันาประเทศ โดยกระทรวงคมนาคม ได้ด�าเนินการ 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งใน 

ทกุด้าน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน

และรองรับการพฒันาเศรษฐกจิของภมูภิาคอาเซียน 

ส�าหรับปีใหม่นี ้กระทรวงฯ ขอมอบของขวัญด้าน

การคมนาคม เพื่อช่วยสร้างรอยยิม้ตลอดปี ๒๕๕๙

๑) ทางน�า้ 
 ชว่งธนัวาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙

 ๑.๑. โครงการยกระดับความปลอดภัยทางน�า้ 

กิจกรรม “เสือ้ชชีูพเก่าแลกใหม่ปลอดภยัได้มาตรฐาน” 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และอมัพวา จ.สมทุรสงคราม

 ๑.๒ โครงการขุดลอกร่องน�า้อ่าวน�า้เมา (ท่าเรือ

ทัวร์) เพ่ือให้เรือทกุชนิดสามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวก 

น�าวัสดุจากการขุดลอกมาปรับภูมิทัศน์ และท�าลาน

เอนกประสงค์หลงัทา่เรือ ต.ไสไท อ.เมือง จ.กระบ่ี

 ๑.๓ โครงการท่าเทยีบเรือสะอาด ชายหาดสวยใส 

กิจกรรมท�าความสะอาดทา่เทียบเรือและชายหาด

๒) ทางบก
 ๒.๑ โครงการม่ันใจทั่ วไทยรถใช้ GPS โดยจะ

ปลอดภยัครบทกุด้าน
ทัง้ ๔ เส้นทางคมนาคม

โครงสร้างพืน้ฐาน คมนาคม ขนส่ง

ด�าเ นินการติดตัง้  GPS กับรถ

โดยสารสาธารณะทุกประเภท 

รถยนต์รับจ้าง (ผู้ โดยสารไม่เกิน 

๗ คน) และรถบรรทุก ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

 ๒ .๒  การยก เ ว้น เก็ บ ค่ า

ธรรมเนียมผ่านทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขดั 

โดยได้ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวง

พิเศษหมายเลข ๗ (สายกรุงเทพฯ–ชลบรีุ) และทางหลวง

พิเศษหมายเลข ๙ (สายบางปะอิน–บางพลี) ในช่วง

เทศกาลปีใหม ่ตัง้แต ่๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๓ ม.ค. ๒๕๕๙

 ๒.๓ โครงการ ขสมก. ไหว้พระ ๙ วัดรอบเกาะ

รัตนโกสนิทร์ โดยจดัรถโดยสารธรรมดา (รถฟรี) ๒๐ คนั 

เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.จากอู่หมอชิต ๒ - วดัสระเกศ 

เพ่ือให้คณุได้ไหว้พระ ๙ วดัฟรี ระหวา่งวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 

๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙

และอ่ืน ฯ อีกหลายโครงการ

๓) ทางอากาศ
 ๓.๑ โครงการปรับเส้นทางจกัรยานท่าอากาศยาน

สุวรรณภมู ิ(Sky Lane) ให้บริการ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๘

 ๓.๒ การเปิดอาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ทา่อากาศยาน

ดอนเมือง ให้บริการ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘

๔) ทางราง
 ๔.๑ รฟท.เดนิขบวนพเิศษเพิ่ม เส้นทางสายเหนือ 

และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขาไป ๗ ขบวน และ

ขากลบั ๘ ขบวน ส�าหรับสายใต้ไม่มีการเพ่ิมขบวนรถ 

แต่จะใช้วิธีเพ่ิมตู้ โดยสารแทน รวมปริมาณการรองรับ 

ผู้ โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ขบวนรถประจ�า 

๒๒๘ ขบวน/วนั รองรับได้ ๘๙,๘๐๐ คน/วนั พว่งเพ่ิมให้

เตม็หนว่ยลากจงู ๑–๒ ตู้/ขบวน รองรับได้ ๑๐,๐๐๐ คน/วนั 

เดินขบวนรถพิเศษเพ่ิมเฉลี่ย รองรับได้ ๙,๕๐๐ คน/วนั 

รวมปริมาณการรองรับผู้ โดยสารได้ ๑๐๙,๓๐๐ คน/วนั

 ๔.๒ รฟม.ขยายเวลาการเดินรถไฟฟ้าสาย 

เฉลิมรัชมงคล เพ่ือรองรับประชาชนท่ีร่วมกิจกรรม 

Countdown ในคืนวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ - ๐๑.๐๐ 

เช้าวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙  

เศรษฐกจิ การคลัง

๑. ธนาคารออมสิน ได้เตรียมมาตรการของขวญัปีใหม ่

๒๕๕๙ มอบให้กบัประชาชน ได้แก่

๑) โครงการคืนเงินให้ลูกค้ารายย่อยที่ มีวินัย

ทางการเงิน ธนาคารออมสินคืนดอกเบีย้ให้แก่ลกูค้า

ร้อยละ ๑ ถึง ๓ ของดอกเบีย้ท่ีลกูค้าช�าระในปี ๒๕๕๘ 

ให้แก่ลกูค้ารายยอ่ยท่ีมีวงเงินกู้ ไมเ่กิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

และเป็นลกูค้าท่ีมีประวตัิการช�าระหนีดี้ตัง้แต ่๑ ปี ขึน้ไป 

๒) โครงการสินเช่ือคืนความสุข ลกูค้าสนิเช่ือเดิม

ของธนาคารออมสินท่ีมีวินัยทางการเงินดีไม่น้อยกว่า  

๑ ปี สามารถกู้ ได้ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐ บาท 

โดยไมต้่องใช้หลกัประกนั 

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จ่ายเงินคืน 

ปลุกเศรษฐกจิไทยเตบิโต
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
กระทรวงการคลัง ได้ด�าเนินนโยบายส�าคัญในหลายด้าน เพื่อช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน อาทิ การเร่งแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจระยะเร่งด่วน การพัฒนาและวางรากฐานให้เศรษฐกิจประเทศ 

ในระยะยาว และการมีส่วนร่วมด้านการพฒันาสังคมและการลดความเหล่ือมล�า้ 

ส�าหรับเทศกาลส่งความสุขปีใหม่นี ้กระทรวงฯ จึงขอมอบของขวัญให้กับ

ประชาชนทกุคน ด้วยการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสให้กับชีวติ โดยได้ด�าเนิน

มาตรการผ่านธนาคารเฉพาะกจิของรัฐและกรมธนารักษ์ ดงัต่อไปนี ้

๑,๐๐๐ บาท ให้ลกูค้าท่ีมีประวตักิารผอ่นช�าระดีย้อนหลงั 

๓๖ เดือน ซึง่มีวงเงินกู้ทกุบญัชีไมเ่กิน ๕ แสนบาท

๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ได้เตรียมมาตรการของขวญัปีใหม ่คือ 

๑) โครงการช�าระดีมีคืน คืนดอกเบีย้ให้แก่ลกูค้า

ร้อยละ ๓ ถึง ๕ ของดอกเบีย้ท่ีลกูค้าช�าระ ตามประวตั ิ

การผอ่นช�าระของลกูค้า ส�าหรับลกูค้าท่ีมาช�าระหนี ้ธ.ก.ส. 

ตัง้แต่วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เพ่ือส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินส�าหรับกลุ่มลูกค้า

เกษตรกร กลุม่เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร 

๒) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อความย่ังยืน 

สนับสนุนสินเช่ืออัตราดอกเบีย้ต�่า ร้อยละ ๔ ต่อปี  

เป็นเวลา ๗ ปี กรอบวงเงินรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  

เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

ดงันี ้(๑) รักษาสิ่งแวดล้อม (๒) รักษาศิลปวฒันธรรม  

(๓) พลงังานสะอาด และ (๔) ผลติอาหารปลอดภยั

๔. ธอส. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน  ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและการถอนเงินส�าหรับ 

การโอนเงินหรือถอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร ตัง้แต ่

วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ถงึ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๕. กรมธนารักษ์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เหรียญและพิพิธบางล�าพ ูโดยไมมี่คา่ใช้จา่ย ตัง้แตเ่ดือน

ธนัวาคม ๒๕๕๘ ถงึเดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ในวนัองัคาร

ถงึวนัอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๘.๐๐ น. 

อาคารผูโ้ดยสาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมอืง เริม่เปิดให้บรกิาร ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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



การค้า การพาณิชย์

น�าความเป็นไทย
สู่ใจประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ ขับเคล่ือนเศรษฐกจิการค้าของ

ประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อีกทัง้ดูแลผู้ผลิต  

ผู้ค้า และผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม และ 

ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์จึงขอ 

มอบของขวัญ ๘ ชิน้พเิศษแก่คนไทยทกุคน

๑) เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปีใหม่ จดัโดยกรมการค้า 

ภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย สมาคมผู้ ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าส่ง- 

ปลกีไทย ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้าชัน้น�า ร้านสะดวกซือ้ 

ร้านค้าปลีกท้องถ่ินกว่า ๑๓,๕๐๐ สาขาทั่วไทย และ  

“ร้านฉลาดซือ้ ประหยัดใช้” ของกระทรวงฯ อีก ๔๓ 

วัฒนธรรม ประเพณีไทย

เปิด ๘ กล่องของขวัญ กับมหกรรมลดราคาสนิค้าทั่วไทย
จังหวัด จัดลดราคาสินค้าครัง้ใหญ่ วันท่ี ๑๗ – ๒๗ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ โดยลดราคาสนิค้าสงูสดุถงึร้อยละ ๘๐ 

คาดวา่มียอดจ�าหน่ายในงาน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่จะ

ชว่ยลดภาระคา่ครองชีพประชาชนได้ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒) โครงการตลาดชุมชน กรมการค้าภายใน และ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ 

“ตลาดต้องชม” วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ เปิดตวัตลาดน�า้ 

โบราณบ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบรีุ และ ๒๗ ธนัวาคม 

๒๕๕๘ ตลาดน�า้ล�าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยจะ

เปิดตลาดอีก ๑๓ แหง่ ภายในธนัวาคม ๒๕๕๘ วางเปา้

เพ่ิมให้ได้ ๗๗ แหง่ทัว่ประเทศภายในปี ๒๕๕๙ 

๓) โครงการธงฟ้า จดังาน “ธงฟ้าจ�าหน่ายสินค้า

ราคาประหยดั” ซึ่งจะมีราคาต�่ากว่าราคาตลาดร้อยละ 

๒๐-๔๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)  

กระทรวงศกึษาธิการ และสนามศภุชลาศยั ฯลฯ

๔) Thai land Online Mega Sale กิจกรรม  

“ช็อปกระจยุ ลดกระจาย สนิค้าออนไลน์ทัง้ประเทศไทย” 

ระหว่าง ๑-๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางเว็บไซต์ www.

thailandmegasale.com มีร้านค้าออนไลน์เข้าร่วม

กว่า ๓๐๐ ร้าน ลดราคาสินค้ากว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ  

ลดราคาสงูสดุสงูถงึร้อยละ ๘๐ คาดวา่จะจ�าหนา่ยสนิค้า

ได้กวา่ ๕๐๐ ล้านบาท

๕) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จดังาน “ของท่ีระลกึ 

แด่พ่อ ของขวัญปีใหม่” ๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

จ�าหน่ายสินค้าจากผู้ ประกอบการ SMEs คุณภาพ 

ส่งออก และกลุ่มสินค้า OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ  

และสนิค้าเกษตรแปรรูปและสดจากไร่ เป็นต้น

๖) การให้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ๒๕๕๘ 

กรมการค้าตา่งประเทศ เปิดให้บริการออกหนงัสอืรับรอง

ถ่ินก�าเนิดสนิค้าเพ่ิมเตมิ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบนิน�า้  

ในวนัเสาร์ ท่ี ๑๙ และ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

๗) จัดงาน OTOP City วนัท่ี ๒๓ – ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพค เมืองทองธานี 

มีบูธให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับช่องทางการตลาดออนไลน์  

และนิทรรศการ TOP Thai Brand รวมทัง้เชิญผู้ แทน 

ห้างสรรพสนิค้า ค้าสง่ค้าปลกี และผู้ประกอบการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือเจรจาการค้ากบั OTOP

๘) อบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน” เร่ิมท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยนครพนมคือจังหวัดแรก มีการจัดอบรมให้ความรู้

แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน มีหน่วยบริการเคลื่อนท่ี

คอยรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสนบัสนุน 

ค่าธรรมเนียมในการย่ืนค�าขอจดทะเบียน หลงัจากนัน้ 

จะจดักิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัทัว่ประเทศ 

กระทรวงวัฒนธรรม ด�าเนินโครงการเพื่อมอบ

ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนคนไทย ภายใต้

แนวคิด “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย น�าความ

เป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี ๒๕๕๙ ดงันี ้

๑) กิจกรรมไหว้พระปีใหม่วัสสวานร ๒๕๕๙  

ศุภวารกราบพุทธบูชา สักการะพระพุทธรูป ณ  

วงัหน้า พระปฏิมาแหง่แผน่ดนิ โดยน�าพระพทุธรูปส�าคญั

แสดงปางตา่ง ๆ ๙ องค์ ซึง่เป็นปางท่ีประชาชนไมค่อ่ยได้

สกัการบชูาโดยทัว่ไป น�าออกให้กราบบชูาเพ่ือความเป็น 

สริิมงคล ณ พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ

พระนคร กรุงเทพฯ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๒๔ 

มกราคม ๒๕๕๙ 

๒) กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจ�ารัชกาล)  

วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จดัรถ

โดยสารปรับอากาศ ขสมก. รับ-สง่ พทุธศาสนิกชนไปไหว้

พระ ๙ วดั ๙ รัชกาลในเขตกรุงเทพฯ พร้อมจดัท�าเอกสาร

เผยแพร่ ได้แก่ หนงัสอืไหว้พระ ๙ วดั ๙ รัชกาล ๑๐,๐๐๐ 

เลม่ แผน่พบั ๑๐,๐๐๐ แผน่ และโปสเตอร์ ๑,๐๐๐ แผน่

๓) กจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี “สง่ท้ายปีเก่าวิถีไทย-

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ทุกวัดทั่วประเทศ จัดสถานท่ี 

เหมาะสมส�าหรับสวดมนต์ข้ามปี 

ในวนัท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ 

มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐-

๐๐.๓๐ น. โดยมีกิจกรรมบรรยาย

ธรรม ตกับาตรปีใหม่ ปฏิบตัิธรรม 

เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี

และการแสดงศิลปวฒันธรรม และ

มอบหนังสือสวดมนต์ข้ามปีให้

ประชาชน

๔) กจิกรรมเทีย่วไทย ประทบัใจ 

ชุมชนคุณธรรม โดยใช้หลกัพลงั 

“บวร”  ภายใต้โครงการชุมชน

คุณ ธ ร ร ม  บ้ า น - วัด - โ ร ง เ รี ย น  

น�าวิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทบัใจให้นกัทอ่งเท่ียว  

โดยเชิญชวนชุมชนป่ันจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว  

๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๕) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ชมฟรี

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๕ มกราคม ๒๕๕๙  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ 

ทกุแหง่ทัว่ประเทศ เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

๖) กิจกรรมการจัดการแสดงพืน้บ้านน�าความ

เป็นไทยสู่ใจประชาชน อาทิ การแสดงลิเก หมอล�า 

และโนราในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ระหว่างวนัท่ี ๑-๓๑ 

มกราคม ๒๕๕๙ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

ณ โรงละครวงัหน้า วิทยาลยัชา่งศลิป วิทยาลยันาฏศลิป์ 

ทัง้ ๑๘ แหง่ ระหวา่งวนัท่ี ๙-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

๗) กิจกรรมตามโครงการรณรงค์ใช้สินค้าไทย  

ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ เพ่ือรณรงค์

และส่งเสริมให้ประชาชนชนคนไทย มอบของขวัญ 

ท่ีอนุรักษ์ความเป็นไทยแก่กันและกัน ตามนโยบาย

รัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมไทย และช่วยเพ่ิมมูลค่า

ทางเศรษฐกิจกลบัคืนสูป่ระเทศ โดยใช้สนิค้าท่ีสร้างสรรค์

จากทนุทางวฒันธรรมของไทย และผลติภณัฑ์ภมิูปัญญา

ทางวฒันธรรม ท่ีเกิดจากการพฒันาตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มอบให้แก่กนัเป็นของขวญัปีใหม่ ตลอดช่วง

เดือนธนัวาคม ๒๕๕๘ - กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

๘) การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. 

Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน ระหว่าง 

วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ชมการแสดงศลิปวฒันธรรมอันหลากหลายในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ น้ี

7ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



แรงงาน สวัสดิการ

ชุมชน สังคม

๑. บริการ Smart Labour Mobile Application โดยการ 

พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน  

ภายใต้ช่ือ Smart Labour บนระบบปฏิบัติไอโอเอส 

(IOS) และแอนดรอยด์ (Android) ให้บริการข้อมูล

ค้นหาต�าแหนง่งานวา่ง ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ  

ตรวจสอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน

แรงงาน โดยผู้ ใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านระบบ 

ด้วยหมายเลขบตัรประชาชน 

๒. ขยายสิทธิลูกจ้าง กรณีประสบอันตรายหรือ 

เจ็บป่วยเน่ืองจากการท�างาน ให้สามารถเข้ารับการ

รักษาได้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล ทัง้นี ้ให้สถานพยาบาลของรัฐเป็น

สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน  

โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากกองทุนเงิน

ทดแทน ภายในวงเงินท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง และไม่

เรียกเก็บเงินสว่นเกินจากลกูจ้าง/นายจ้างอีกตอ่ไป

๓. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุน

เงินทดแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับนายจ้าง 

มากย่ิงขึน้ โดยเพ่ิมการจัดประเภทกิจการจาก ๑๓๑ 

ประเภทกิจการเป็น ๑,๐๙๐ ประเภทกิจการและปรับ

อตัราเงินสมทบหลกัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยง เปลี่ยน

หลกัการคิดอตัราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ซึง่จะ

ส่งผลให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมกบันายจ้างมากย่ิงขึน้

๔. โครงการเย่ียมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพ ท่ีเป็น 

ผู้ประกนัตนในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพ่ือเป็นการสร้างขวญั

และก�าลงัใจแก่ผู้ ป่วย ผู้ทพุพลภาพ รวมทัง้รับฟังปัญหา

และข้อเสนอแนะ เพ่ือน�ามาพฒันาสทิธิประโยชน์ตอ่ไป

๕. โครงการ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบ

ความสุขทั่วไทย ป่ันได้ ขับได้ สัญจรปีใหม่ปลอดภยั 

ทกุคน” โดยประชาชนสามารถน�ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์

และรถจักรยานไปตรวจเช็คสภาพ หรือซ่อมบ�ารุงได้ท่ี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวดั ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึง 

สิน้สดุวนัหยดุเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๙

๖. จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วง

เทศกาลปีใหม่ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่ง

หมอชิต สถานีรถไฟหวัล�าโพง สถานีขนส่งสายใต้ใหม ่ 

สถานีขนสง่เอกมยั โดยจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ พร้อม 

มอบของท่ีระลึกในการส่งแรงงานกลับบ้านในช่วง

เทศกาลปีใหม ่

พฒันาแรงงานไทย
ใส่ใจสวัสดกิาร

“เสริมสร้างชีวติใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

กระทรวงแรงงานมุง่พัฒนาระบบแอปพลเิคชนั Smart Labour เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน

การพฒันาแรงงานไทยถอืเป็นภารกจิส�าคัญของ

กระทรวงแรงงาน ที่ได้มุ่งม่ันด�าเนินการมาโดยตลอด 

และในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ นี ้กระทรวงแรงงานขอ 

มอบของขวัญแก่แรงงานไทย ทัง้ในด้านการพฒันา

เทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวก และการขยาย

สทิธิลูกจ้างเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

กระทรวงมหาดไทยจดัท�าโครงการพเิศษมอบเป็น 

ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับพี่น้อง

ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ 

ให้คนไทยมีความสุข”  โดยได้น้อมน�าหลักการ 

ทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สู่สังคม

ไทย สร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชารัฐ 

ผ่าน ๑๖ กจิกรรมส�าคัญ ดงันี ้

ด้านการบริการ

๑.	รวดเร็ว	เห็นผล	ทนัใจ	ใช้บริการศูนย์ด�ารงธรรม	

โดยจดัเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชัว่โมง

๒.	บตัรประชาชนไทย	ใช้ได้ทกุบริการ		ลดขัน้ตอน

การท�างาน	ประหยดัค่าคดัส�าเนา โดยใช้บตัรประชาชน

ใบเดียวในการเข้าถงึบริการภาครัฐ

๓.	แบบบ้านสานฝัน	ของขวญัปีใหม่	คนไทยมีสุข	

โดยจดัท�าแบบบ้านเป็นของขวญัปีใหม ่จ�านวน ๑๔ แบบ 

ประชาชนขอรับแบบได้ฟรีไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 

๔.	สร้างชุมชนเกื้อกูล	เพ่ิมพูนน�้าใจ	สร้างวิถีไทย

สามคัคี เน้นฟืน้ฟวิูถีชมุชนดัง้เดมิของไทยท่ีดีงามให้คงอยู่

๕.	ประปาสร้างสขุทกุครวัเรือน โดย กปน. ลดคา่ตดิตัง้ 

ประปาใหม่ ๑๐ % ผ่อนช�าระ ๑ ปี ไม่มีดอกเบีย้ และ 

กปภ. บริการตรวจสอบระบบประปาฟรี ม.ค.-ก.พ. ๕๙

๖.	ปากคลองตลาดโฉมใหม่	สินคา้ปลอดภยั	สดใหม่	

ตลอดปี โดยปรับปรุงพัฒนาปากคลองตลาดให้เป็น 

สถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์

๗.	กาชาดและมหาดไทย	ร่วมใจดูแลผูย้ากไร้ทัว่ถึง 

ด้านการดแูลความปลอดภยั

๘.	สขุกายสขุใจ	สญัจรปลอดภยั	ตลอดปีใหม่	๒๕๕๙	

เน้น ๒ มาตรการส�าคญั คือ “การปอ้งกนั” และ “การแก้ไข

ปัญหา” เพ่ือลดความสญูเสียจากอบุตัเิหตทุางถนน

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิและพฒันาคุณภาพชีวติ

๙.	หนีน้อกระบบไดร้ับการแก้ไข	ทกุอ�าเภอพร้อมใจ	

มอบของขวญัปีใหม่ใหป้ระชาชน

๑๐.	OTOP	NEXT	นวตักรรมชมุชน	สร้างคนสร้าง

รายได้ โดยจัดตัง้กลุ่มผู้ ผลิตผู้ ประกอบการ OTOP  

รายใหม ่และเร่งพฒันา OTOP ระดบั ๑-๓ ดาว

๑๑.	ส�านกังานที่ดินสร้างสุขทัว่ไทย	ลดค่าใช้จ่าย	

การโอนและจ�านอง จากร้อยละ ๒ เป็น ๐.๐๑

๑๒.	เร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินให้

ประชาชน โดยจดัท�าแผนท่ีรูปแปลงท่ีดนิให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทัว่ประเทศ 
ด้านการสร้างสังคมไทยให้อบอุ่น 

๑๓.	มหาดไทยห่วงใย	ใส่ใจผู้สูงอายุ	เพ่ือเตรียม

ความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ารเป็น “สงัคม

ผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์” ในปี ๒๕๖๘

ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

๑๔.	ท้องถ่ินไทย	ใส่ใจความสะอาด	คนในชาติมี

ความสขุ	โดยจดักิจกรรมท�าความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ 

ตลาด ภาชนะหรือรถขนสง่มลูฝอยและสถานท่ีก�าจดัขยะ

๑๕.	เมืองสว่างไสว	ประชาชนปลอดภยั	ห่วงใยลด

โลกร้อน โดยขยายเขตไฟฟา้ให้ครัวเรือนท่ียงัไมมี่ไฟฟา้ใช้ 

๓๕,๐๐๐ ครัวเรือน และตดิตัง้โคมไฟฟา้สาธารณะชนิด LED 

๑๖.	สวนสาธารณะร่มร่ืน	คืนถนนสวย	คลองใส		

เสน้ทางจกัรยานปลอดภยั	ของขวญัปีใหม่ประชาชน 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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



พัฒนาคุณภาพชีวิต

การศกึษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ คอยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะ 

ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ขาดโอกาสทาง

สังคม ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงฯ ขอมอบของขวัญดงันี ้

๑) ลดดอกเบีย้ 

๑.๑	โครงการ	“ถวายแด่พ่อหลวงของปวงประชา	

๘๘	พรรษา	ธนานเุคราะห์เพือ่ประชาชน” ลดดอกเบีย้ให้ 

ผู้ ใช้บริการโรงรับจ�าน�าของรัฐทัง้ ๓๕ สาขา ในวงเงินต้น 

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ฟรีดอกเบีย้ ๑ เดือนแรก ตัง้แต ่

๕-๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ยืดระยะเวลาช�าระหนีจ้าก ๔ เดือน 

๓๐ วนั เป็น ๔ เดือน ๖๐ วนั รวมวงเงินกวา่ ๔๘๐ ล้านบาท

๑.๒	ประนอมหนี	้วนัท่ี ๑ มกราคม - ๒๘ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๙ หากลูกหนีก้ารเคหะแห่งชาติมาประนอมหนี ้ 

จะได้สว่นลดคา่ปรับลงร้อยละ ๘๐

๒) หาบ้านให้

๒.๑	บ้านมัน่คง : สร้างเมืองให้น่าอยู่และแก้ปัญหา

การบุกรุกล�าคลอง จึงมอบบ้านให้แก่ ๒๓ ชุมชน ๑๓ 

จงัหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่แก่ประชาชน 

๒,๗๙๕ ครัวเรือน โดยมีผู้ รับประโยชน์กวา่ ๑๖,๔๗๙ คน

๒.๒	บา้นยัง่ยืน : จดัสรรท่ีอยูอ่าศยัส�าหรับผู้ มีรายได้ 

น้อยในราคาเป็นธรรมและได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับ

ดแูลคุณภาพชีวติ คณุภาพชีวิต โดยมกราคม ๒๕๕๙ จะส่งมอบ

บ้านแก่ประชาชน ๒,๒๐๐ ราย และเปิดจองเพ่ิม 

๘,๐๐๐ หนว่ย 

๒.๓		บา้นสร้างสขุส�าหรบัยายตา : ปรับสภาพ 

ท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดภัยแก่ผู้สงูอาย ุ

โดยในปี ๒๕๕๙ ตัง้เปา้เอาไว้ท่ี ๑,๔๐๐ หลงั มลูคา่

รวม ๓๓.๖๘๐๖ ล้านบาท

๓) เสริมสร้างเดก็

	๓.๑	 เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 : 

ส�าหรับหญิงตัง้ครรภ์ท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน เดือนละ 

๔๐๐ บาทต่อคน โดยในปี ๒๕๕๙ จะดูแลเด็กให้ได้ 

๑๒๘,๐๐๐ คน เพ่ือสร้างหลกัประกนัขัน้พืน้ฐานแก่เด็ก 

ให้ได้รับการเลีย้งดท่ีูมีคณุภาพ

๓.๒	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 : จัดให้มีศูนย์เด็กเล็ก

ต้นแบบ ณ ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ ซึง่เน้นการสร้างวินยั

แก่เดก็เลก็ ๑๐๐ คน ตลอดจนสง่เสริมท�างานได้ เลีย้งลกูดี 

บนวิถีครอบครัวไทย 

๔) เพิ่มรายได้

๔.๑ From	Street	 to	Star	 : ส่งเสริมการแสดง

ร้องเพลงของคนพิการ สร้างรายได้เลีย้งดูตนเองและ

ครอบครัวกวา่ ๘๐๐ ราย

๔.๒	เพ่ิมเงิน	เพ่ิมรายได	้: เพ่ิมโอกาสประกอบอาชีพ

ของคนพิการ โดยเพ่ิมวงเงินกู้ ยืมประกอบอาชีพจาก

เดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท/คน  โดยไมเ่สยี 

ดอกเบีย้ ๑๐,๐๐๐ ราย

๔.๓	สร้างอาชีพในชุมชน : เพ่ิมโอกาสคนพิการให้

มีรายได้ มีอาชีพ ไมเ่ป็นภาระสงัคม ตัง้เปา้ ๓,๐๐๐ คน

๔.๔	มีบตัร	มีสิทธิ	: คนพิการออกบตัรรายใหมไ่ด้สทิธิ

รับเบีย้พิการทนัที เปา้หมาย ๑๐๐,๐๐๐ ราย

๕) ให้ที่ดนิ

ยั่งยืนสู่ลูกหลาน	 เอกสารสิทธินิคมสร้างตนเอง  

ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีท่ีดินท�ากินเป็นของตนเอง 

จ�านวน ๖,๐๐๐ ไร่  ซึ่งมีสมาชิกนิคมฯ ท่ีรับประโยชน์

กวา่ ๕๐๐ ราย

๖) อุ่นกาย

มอบผา้ห่มให้แก่ชาวเขาและราษฎรบนท่ีสงูท่ีประสบ

ภยัหนาว จ�านวนกวา่ ๕๑๐,๐๐๐ ผืน

๗) สบายใจเที่ยวไทยผดุง 

งาน	“พม.ตลาดน�้าใจ	 วิถีไทยผดุง” วันท่ี ๖-๒๖ 

มกราคม ๒๕๕๙ ชมคอนเสร์ิต และประมลูสนิค้า เป็นต้น   

มุง่มัน่พัฒนาสงัคม ดูแลเด็ก ผูพิ้การ คนชรา และจดัสรรบ้านใหม่

9ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

๑) โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน เพ่ือให้ครูสอน 

เต็มเวลา เต็มหลกัสตูร และเต็มความสามารถ ในส่วน

ของนกัเรียนก็จะได้เรียนเต็มเวลา เต็มหลกัสตูร ส่งผล

ตอ่การยกระดบัคณุภาพการศกึษา โดยการจดัสรรอตัรา

ก�าลังตามกรอบอัตราก�าลังพัฒนาครู ด้วยการใช้สื่อ

เทคโนโลยี จดัอบรม และประเมินครูตามสภาพจริง

๒) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นกัเรียน

เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับทักษะ ๔ H คือทักษะ 

การคดิวิเคราะห์ (Head) เป็นคนดี มีคณุธรรม รักชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์ (Heart) ฝึกทกัษะการลงมือปฏิบตัค้ินหา

ศกัยภาพสูอ่าชีพ  (Hand) และมีสขุภาพดี (Health)

๓) นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

จดัการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลกัพฒันาการทาง

สมอง (Brain-based Learning : BBL) ด้วยระบบการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) 

หรือการศกึษาทางไกลผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๔) โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี สถานศึกษา

ก้าวต่อไป ก้าวให้ไกล การศกึษาไทย
ฉลองปีใหม่ด้วยของขวัญ ๑๐ ชิน้

 รัฐบาลโดยกระทรวงศกึษาธิการ ตัง้ใจจดักระเช้าของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ พร้อมผูกโบว์เป็นรูปหวัใจคนไทย 

รักการศึกษา เพื่อส่งมอบให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน พร้อมมุ่งหวังให้ของขวัญทัง้ ๑๐ ชิน้นี ้ 

ช่วยลดความเหล่ือมล�า้ทางสังคมและทางเศรษฐกจิ

อาชีวศกึษาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศได้จดัการศกึษาระบบ

ทวิภาคี เรียนฟรี มีงานท�า มีรายได้ระหวา่งเรียน ได้เรียนรู้ 

และฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ

๕) โครงการยกระดับมาตรฐานการดูแลเด็ก

ปฐมวัย จดัท�าเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของเดก็ปฐมวยั

ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปใช้ในการดแูลเดก็

๖) โครงการ Fix it Center อาชีวะบริการซอ่มสร้าง

เพ่ือชุมชน นักศึกษาอาชีวฯ ให้บริการประชาชน ช่วย

ซอ่มแซมอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย 

๗) โครงการวทิยาลัยชุมชนสร้างความรู้ สร้างอาชีพ 

สร้างความสุข เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ให้กบั

ประชาชน ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การดูแลสุขภาพ คหกรรมศาสตร์และงานฝีมือ ภาษา

ประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาองักฤษ และศิลปวฒันธรรม

ท้องถ่ินในวิทยาลยัชมุชน 

๘) จัดตัง้ศูนย์ฝึกอาชีพ ในโรงเรียนนอกระบบ 

ประเภทวิชาชีพ มีการฝึกทกัษะอาชีพให้นกัเรียน นกัศกึษา 

ประชาชน และผู้ สูงอายุ ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือน�าไป 

สูก่ารสร้างงาน สร้างรายได้ โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย

๙) โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ กศน. “สนุกวทิย์ 

Kids Learn เพลินดวงดาว”  ซึง่เป็นการจดักิจกรรมให้

เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผา่นสื่อและ

กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้นิทรรศการ ท้องฟ้าจ�าลองเคลื่อนท่ี 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประกวดแข่งขนั

ทางวิทยาศาสตร์

๑๐) โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หน่ึงคน 

หน่ึงอาชีพ” ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนท่ีว่างงาน  

หรือผู้ ท่ีต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม  

และพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีมากขึน้ในปีใหมนี่ ้

ของขวญัทัง้ ๑๐ ชิน้นี ้จะด�าเนินการตลอดปี ๒๕๕๙ 

โดยมุ่ ง เ น้นผลลัพธ์ ท่ี เ กิดขึ น้กับผู้ เ รียนเป็นส�าคัญ  

เพ่ือเป็นการสร้างก�าลงัคนทัง้ระบบตัง้แต่ระดบัปฐมวยั

จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ได้รับความรู้และสามารถ

น�าพาประเทศไปสูค่วามมัน่คงด้วยการศกึษาตอ่ไป 



ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ

๑. กจิกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand 

Countdown ๒๐๑๖) โดยกระทรวงการท่องเท่ียวฯ 

ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม กรมศลิปากร กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และผู้ ประกอบการร้านค้า 

ริมแม่น�า้เจ้าพระยา เพ่ือด�าเนินโครงการฯ ระหว่างวนัท่ี 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

โดยจะใช้พืน้ท่ีบริเวณท่ามหาราช สวนนาคราภิรมย์ 

ท่าเตียน และตลาดยอดพิมาน รวมถึงล�าน�า้เจ้าพระยา

ตัง้แตส่ะพานกรุงธน จนถงึสะพานพระราม ๙ โดยมีการท�า 

Light Mapping และ Light Effect โชว์วิถีชีวิต ริมสระน�า้ 

พร้อมแสงสีเสียง ตระการตา ณ วัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร พร้อมจดักิจกรรมถนนคนเดนิ จ�าหนา่ย 

สนิค้า OTOP โดยเร่ิมจากทา่ช้างวงัหลงัไปจนถงึตลาดยอด

พิมาน ชมกิจกรรมเรือประดบัไฟฟา้เฉลมิพระเกียรต ิโดย

เร่ิมต้นขบวนเรือจากสะพานกรุงธน ถงึสะพานพระราม ๙ 

ท่องเที่ยววถิไีทย 
กระตุ้นเศรษฐกจิชาติ

นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรม Countdown ในจงัหวดั

หลกั ๗ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา 

ภเูก็ต ขอนแก่น และเชียงราย

๒. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดตู้ ATM 

กระทรวงการท่องเท่ียวฯ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่าน

เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมตั ิ(ATM) ของธนาคารเจ้าของบตัร 

(ตัง้แตว่นัท่ี ๓๑ ธ.ค. ๕๘ - ๓ ม.ค. ๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.) 

นอกจากนี ้ยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการฝาก

เงินสดข้ามเขตภายในธนาคารเดียวกัน ผ่านเคร่ือง 

รับฝากเงินอตัโนมตัิ (CDM)

๓. การขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า กระทรวง

การท่องเท่ียวฯ ร่วมมือกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BTS) และ การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) ขยายระยะเวลา 

ให้บริการรถไฟฟ้าในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ 

๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการเพ่ิมชอ่งทางการเดนิทาง 

ในชว่งเทศกาลปีใหม่

๔. ”ยิม้ทั่ วไทย ไปกับ Free-WiFi” กระทรวง 

การท่องเท่ียวฯ ร่วมมือกับกลุ่มผู้ ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์ ๓ ค่าย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 

ให้บริการฟรีไวไฟในชว่งเทศกาลปีใหม่

๕. กิจกรรม “Thailand Only Selfie Contest 

๒๐๑๖” จดัโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

โดยการส่งภาพถ่าย Selfie ตวัเองกบัสถานท่ีท่องเท่ียว

สุขภาพ สาธารณสุข

เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเท่ียวไทยในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

จับมือกับกระทรวงวฒันธรรม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรบัปีใหม่อย่างยิง่ใหญ่ ณ วดัอรณุราชวรารามฯ 

พร้อมเปิดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียวอีกมากมาย 

ท่ีจะช่วยสร้างความสขุให้กับพีน้่องชาวไทยไปตลอดปี

พร้อมเขียนความประทับใจเพ่ือชิงแพ็คเกจท่องเท่ียว 

เมืองไทยสดุพิเศษ

๖. งานเทศกาลท่องเที่ยวไทย การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกบักรุงเทพมหานคร จดังานมหกรรม

ท่ีย่ิงใหญ่รับศกัราชใหม ่“เทศกาลเท่ียวเมืองไทย” ครัง้ท่ี 

๓๖ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวนัท่ี ๑๓-๑๗ มกราคม 

๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ 

ไมเ่หมือนใคร”

๗. กจิกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ  

กรมพลศกึษาจดัโครงการนนัทนาการสร้างสรรค์คณุภาพ

ชีวิต ๒ กิจกรรมส�าคญั คือ ๑) สง่เสริมให้อ�าเภอ จงัหวดั 

จัดกิจกรรมในท้องถ่ิน และ ๒) ส่งเสริมการประกวด

กิจกรรมทัง้ ๔ ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  

ชมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่สดุอลงัการทีวั่ดอรณุฯ

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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



ลดความเหล่ือมล�า้

ความมั่นคง

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมไทยเกิดขึน้ไมเ่ว้นกระทัง่เร่ือง

ความยตุธิรรม ฐานะทางเศรษฐกิจของบคุคลดเูหมือนจะ

เป็นตวัแปรหนึ่ง ท่ีก�าหนดชะตากรรมของผู้ถกูกล่าวหา

หรือผู้ต้องหา โดยท่ียงัไมไ่ด้มีการพิสจูน์วา่กระท�าความผิด 

จริงหรือไม่ ซึ่งขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล  

ดงันัน้ กระบวนการยตุธิรรมไทย จงึได้แก้ไขกฎหมายเพ่ือ

ให้เป็นสากล เป็นท่ีมาของ “พระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” ซึง่ผ่านความเห็นชอบของสภา

นิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิและประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา 

ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือช่วยให้คนจน 

มีโอกาสเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมอยา่งเทา่เทียม

กองทุนยุติธรรมจัดตัง้ภายในสงักัดส�านักงานปลดั

กระทรวงยตุธิรรม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุคา่ใช้จา่ย 

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ได้แก่ 

(๑) ช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี (๒) การขอ

ปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจ�าเลย (๓) ช่วยเหลือผู้ถูก

ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการถกู

ละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่

ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
ด้วยกองทุนยุตธิรรม

กระทรวงยุตธิรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้สังคม

ด้วยการช่วยคนจนให้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ 

ยุตธิรรมอย่างเท่าเทยีมผ่านทาง “กองทนุยุตธิรรม”

ประชาชน เปิดโอกาสให้

บุคคลทั่วไปขอรับความ

ช่วยเหลือจากกองทุน

นีไ้ด้ โดยพิจารณาจาก

พฤติกรรม ข้อเท็จจริง 

และฐานะของผู้ ท่ีจะได้รับ

ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจ

ขอรับเ งินช่วยเหลือได้ 

ดังนี  ้ (๑) ค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาล (๒) 

เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ 

ผลกระทบจากการถูก

ล ะ เ มิ ด สิท ธิ ม นุษ ย ช น  

ใ น ก ร ณี ท่ี ผู้ ถู ก ล ะ เ มิ ด

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ถึ ง แ ก่ 

ความตาย (๓) ค่าขาด 

ประโยชน์ท� ามาหาไ ด้ 

ในระหว่างท่ีไม่สามารถ

ท�างานได้ตามปกติ

กองทุนยุติธรรมคือ

เคร่ืองมือในการช่วยสร้าง

ความเป็นธรรมในสงัคม 

 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ ด�าเนินโครงการมอบของขวัญ 

ปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชนคนไทย ในส่วนของ

กระทรวงกลาโหม จึงได้ก�าหนดแผนงานให้หน่วย

ทหาร ด�าเนินงานโครงการดังกล่าว ในกิจกรรม  

“เตมิความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ระหว่างวันที่ 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยแบ่ง

งานออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มงานสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มงานช่วยเหลือ

ประชาชน และกลุ่มงานให้บริการต่าง ๆ ดงันี ้

๑) การจัดก�าลังเตรียมความพร้อม เพ่ือรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน 

ในพืน้ท่ีตามแนวชายแดน และพืน้ท่ีท่ีมีความส�าคัญ 

ด้านความมัน่คงของประเทศ

๒) จัดตัง้จุดบริการคอยช่วยเหลือประชาชนและ 

นักท่องเท่ียว โดยจัดจุดพักรถ จุดบริการ ชุดแพทย์

พยาบาล ชุดตรวจและซ่อมรถยนต์ ตามถนนสายหลกั

ด้านหน้าท่ีตัง้ของหนว่ยทหาร รวมทัง้จดัตัง้ศนูย์ชว่ยเหลอื

ประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวทางทะเล บริเวณชายฝ่ังทะเล

ทางด้านอา่วไทยและทะเลอนัดามนั 

๓) การอ�านวยความสะดวกจ�าหน่ายสินค้าอปุโภค

และบริโภคราคาถูกภายในพืน้ ท่ีของหน่วยทหาร 

ทั่วประเทศ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ มีรายได้น้อย 

ในการลดคา่ครองชีพ

๔) เปิดแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภณัฑ์ในเขตทหาร 

ทัว่ประเทศ โดยไมค่ดิคา่บริการแก่ประชาชนทัว่ไป

๕) ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ภายในหนว่ยทหารทัว่ประเทศไทย

โดยกิจกรรมดี ๆ ท่ีก�าลังพลของส�านักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพั

บก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ร่วมบ�าเพ็ญ

ของขวัญปีใหม่จากใจทหาร
บริการสังคมและดแูลความปลอดภยั

ประโยชน์ตอ่สาธารณชน ในเทศกาลปีใหม ่๒๕๕๙ นี ้เป็น 

ความปรารถนาดีท่ีสร้างสรรค์ความสขุ ความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพย์สินให้กบัประชาชน เพ่ือให้ประชาชน 

คนไทยทุกคนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในรัฐบาล 

ตระหนักในความรู้รักสามัคคี และน�าความสงบสุข 

กลบัคืนสูส่งัคมไทยอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน สบืไป 

ชดุตรวจและซ่อมแซมรถคอยให้บรกิารประชาชนทีเ่ดือดร้อน

จดัต้ังจดุบรกิารคอยช่วยเหลอืประชาชนทัว่ประเทศ

11ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

บริการเพื่อประชาชน


