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มั่นคง
Stability

ยั่งยืน
Sustainability

โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย

การเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ทั้งทางบก ราง น�้ำ และอากาศ

อ่านต่อหน้า ๓

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย อ่านต่อหน้า ๕

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลงทุนภาคพลังงานตามกรอบบูรณาการ
พลังงานระยะยาว
อ่านต่อหน้า ๘

การศึกษา

มั่งคั่ง
Prosperity

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เทิดทูนสถาบัน

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพอาชีวศึกษา
อ่านต่อหน้า ๑๑

ลดความเหลื่อมล�้ำ

รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ
และผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านต่อหน้า ๔

อ่านต่อหน้า ๑๐

ปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน

เน้นผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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เกษตรแปรรูป

เมืองยาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่
“ขาดพลัง” อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ เศรษฐกิจ
โลกซบเซา รายได้จากการเกษตรที่ตกต�่ำ ประชาชนชะลอ
การใช้จา่ ย และธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสินเชือ่ เป็นต้น
ภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชน
และนักลงทุน รัฐบาลจึงเร่งด�ำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สะสางปัญหา พร้อมไปกับการวางอนาคต โดยสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ให้กับประเทศ
แรงขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจของประเทศทีอ่ อ่ นก�ำลังลง
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากความไม่ ส มดุ ล ของระบบ
เศรษฐกิจไทย ที่พึ่งพาการส่งออกมากถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์
ของจี ดี พี เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ เ ศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว ก็ จ ะ
กระทบกั บ ภาคส่ ง ออกและเศรษฐกิ จ ไทยโดยตรง
นโยบายปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของประเทศในปีนี้รัฐบาล
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งสมดุ ล ด้ ว ยการผลั ก ดั น
“เศรษฐกิจภายในประเทศ” ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวเฉกเช่นในอดีต
ทัง้ นี้ เราต้อง “หันมองชนบท” ให้มากขึน้ โดยการสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เพื่อที่จะไม่ต้องขายสินค้า
ราคาถูกอีกต่อไป ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อลด
ภาระของรัฐ ชูการท่องเที่ยวท้องถิ่น และเชื่อมโยงอาเซียน
ให้มากขึ้น ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทาง
ประชารัฐ ทีท่ กุ ภาคส่วนประสานความร่วมมือกัน เพือ่ สร้าง
อนาคตอันสดใสให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย
อ่านต่อด้านใน
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...ช่วยกันสร้างประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำ�หนดไว้ว่า
๒๐ ปีข้างหน้าเราจะไปสู่ความทันสมัย
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้
รัฐบาลนี้จะวางแผนไว้ให้
ตั้งแต่ ๑ ปี ๖ เดือนที่เหลืออยู่
วางพื้นฐานให้ทั้งหมด
ส่วนที่เหลือรัฐบาลต่อไปก็ต้องดำ�เนินการต่อ
ซึ่งสิ่งที่คิดไว้ให้นี้
เป็นอนาคตของประเทศชาติ...”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในพิธีเปิด
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๙
ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
“Rome wasn’t built in one day.” หมายถึง กรุงโรม
ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ฉันใดก็ฉนั นัน้ ประเทศไทย
แม้จะถูกสร้างมานานแล้ว แต่กไ็ ม่อาจหยุดนิง่ การปฏิรปู
ประเทศยังคงจ�ำเป็นอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้คนไทยและชาติไทย
ไม่พลัดหลง ตกหล่น จากกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลก
ผมยึดในหลักการส�ำคัญ คือ (๑) การวาง “รากฐาน”
การพั ฒ นา ต้ อ งมั่ น คง ไม่ สั่ น คลอน และยั่ ง ยื น (๒)
การพั ฒ นา “พื้ น ฐาน” การขับเคลื่อนประเทศต้องมี
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน บนหลักวิชาการ ไม่ไร้ทิศทาง และ
(๓) การอาศัย “ประชารัฐ” เป็น “ฐานคิด” ในการท�ำงาน
ร่วมกัน พึ่งพา แลกเปลี่ยน ส่งเสริม เติมเต็ม เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกันครับ
สิ่งส�ำคัญที่รัฐบาลก�ำลังท�ำอยู่ เพื่อให้ก ารปฏิ รู ป
เศรษฐกิ จ ของประเทศ มี ดุ ล ยภาพกั บ การปฏิ รู ป
ในมิติอื่นๆ ทั้งการเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย “๓ ฐาน” คือ
ฐาน ๑ “โครงสร้างพื้นฐาน” การพัฒนา (๑) ด้าน
คมนาคมขนส่ง ทางบก ราง น�ำ้ อากาศ ส�ำหรับขนย้ายคน
ส่งสินค้า เชื่อมโยงชุมชน เขตเศรษฐกิจ คลัสเตอร์ นิคม
ต่าง ๆ ของเรา กับประเทศเพือ่ นบ้าน พันธมิตรอาเซียน และ
ทุกภูมิภาคของโลก (๒) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรองรับ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี การท�ำธุรกรรม
การประกอบธุรกิจ (๓) ด้านบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ
ทัง้ ระบบ สร้างสมดุล ทัง้ น�ำ้ กินน�ำ้ ใช้ ภาคการผลิต และรักษา
ระบบนิเวศปากอ่าวไทย (๔) ด้านพลังงาน ลดการน�ำเข้า
ลดการพึง่ พา สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์ฟาร์ม (๕) ด้านก�ำจัด
ขยะมูลฝอย สร้างมูลค่า เปลีย่ นเป็นทรัพย์สนิ เช่น โรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เหล่านี้เป็นต้น

ฐาน ๒ “บรรทัดฐาน” ทางสังคม โดยน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยึดทางสายกลาง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี เพือ่ ให้ประชาชน
คนไทย รู้เท่าทัน ตระหนัก ปรับตัว กับเทคโนโลยีและ
การเปลีย่ นแปลงของโลก รูส้ ทิ ธิ หน้าที่ เสรีภาพในกรอบ
ของกฎหมาย และการเป็น “พลเมืองดี” อาทิ วินยั การจราจร
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิส่วนบุคคล เห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นใหญ่ มีจิตสาธารณะ ฯลฯ
ฐาน ๓ “มาตรฐาน” สากล ของนวัตกรรม สินค้า
และบริการ จะท�ำ ให้เ ราเป็น ที่ยอมรับ และน่าคบค้า
สมาคมด้วย ไม่เป็น “จระเข้ขวางคลอง” ที่คอยขัดขวาง
การพั ฒ นาหรื อ เพิ ก เฉยต่ อ กฎหมายระหว่ างประเทศ
สนธิสัญญา พันธสัญญา พิธีสาร และข้อตกลงต่าง ๆ
แต่กไ็ ม่ไร้จดุ ยืน ยอมถูก “สนตะพาย” ชีน้ ำ� แสวงประโยชน์
จนกลายเป็น “ไม้หลักปักเลน” ทิง้ หลักการ ต้องผสมผสาน
สร้างความกลมกลืน โดยไม่ละเลยเอกลักษณ์ ความเป็นไทย
โดยเฉพาะความเป็นสยามเมืองยิ้ม ที่ชาวโลกประทับใจ
และคุ้นเคย
ทั้งนี้ การให้ความรู้ การสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของ “ทรัพยากรมนุษย์” จ�ำเป็นอย่างทีส่ ดุ ต่อการปฏิรปู และ
คุม้ ค่าอย่างยิง่ แก่การลงทุนส�ำหรับการสร้างชาติ โดยมิอาจ
สามารถค�ำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เลย
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เรื่องไทยในต่างแดน

เกษตรกรปราดเปรื่อง
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเกษตรกรไทย โดยร่วมมือ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท�ำโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการเกษตร เพือ่ เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทย ได้เดินทางไปหาประสบการณ์ดา้ นการเกษตรยังต่างประเทศ
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ถูกจัดท�ำขึน้ เพือ่
เปิดโอกาสให้เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ หรือเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Farmer) และบุคลากรด้านการเกษตร (Smart Officer)
ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เปิดโลก
นวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงและน�ำเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั
กลับมาปรับใช้ และถ่ายทอดสูช่ มุ ชนท้องถิน่ ของตนต่อไป
องค์ประกอบของเกษตรกรปราดเปรื่องคือ ต้องมี
ความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา
มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหาร

จัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจ ค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
สังคม สิง่ แวดล้อม และมีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาล ทีเ่ น้นการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาด้านเกษตร และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชน ยกระดับสู่อุตสาหกรรม
“เกษตรไทยสู่โลก” ตอกย�้ำการเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
จากโครงการ ๒ ครั้งที่ผา่ นมา เกษตรกรปราดเปรื่อง
ได้นำ� มุมมอง/แนวคิดใหม่ อาทิ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การสร้ า งแบรนด์ สิ น ค้ า สู่การเปิ ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม

การท�ำงานเป็นทีม และแลกเปลีย่ นข้อมูลเกษตรระหว่างกัน
ล่ า สุ ด รั ฐ บาลได้ ส นั บ สนุ น เกษตรกรปราดเปรื่ อ ง
สาขาพื ช สวนและเกษตรยั่ ง ยื น (เกษตรอิ น ทรี ย ์ )
เข้ า ร่ ว มงาน “International Green Week 2016”
ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ซึ่งถือเป็นนิทรรศการนานาชาติ
ด้านอาหาร เกษตร และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
งานหนึ่งของยุโรป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕-๒๓ มกราคม
ทีผ่ า่ นมา และบรรลุผลส�ำเร็จในการเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
ด้านการเกษตรของไทยได้เปิดโลกทัศน์ และยังเป็นส่วนหนึง่
ในการเผยแพร่แนวทางท�ำการเกษตรแบบยัง่ ยืน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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เกษตรกรรม

สร้างเกษตรแปลงใหญ่
รัฐบาลเร่งแก้ปญ
ั หาเกษตรกรไทย โดยให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หาแนวคิดเพือ่ แก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็น
ทีม่ าของ “เกษตรแปลงใหญ่” คือแผนการบริหารจัดการ
แบบเดียวกับระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ทีเ่ น้นการรวมกลุม่
ลดต้นทุน และเพิม่ ผลผลิต
ปั จ จุ บั น สิ น ค้ า เกษตรท� ำ การผลิ ต แบบรายย่ อ ย
จึงให้ผลผลิตมีปริมาณน้อยและคุณภาพต�ำ่ ประสบปัญหา
การขาดทุน เกิดภาวะหนี้สิน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
กระทรวงฯ จึงได้กำ� หนดแนวทางลดต้นทุนภาคการเกษตร
๔ ด้าน ได้แก่ ๑.การลดต้นทุน ๒.การเพิม่ ผลผลิตต่อหน่วย

๓.การบริหารจัดการ ๔.การตลาด และจัดท�ำแปลงการเกษตร
ขนาดใหญ่ โดยให้ เ กษตรกรรายย่ อ ยมี ก ารรวมกลุ ่ ม
รวมพืน้ ทีก่ ารผลิตเป็นแปลงใหญ่ มีผบู้ ริหารจัดการแปลง
เพือ่ ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้า
เกษตรเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยท�ำให้
เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้จริง
ดังตัวอย่างต้นแบบการเกษตรแปลงใหญ่ในหลายพืน้ ที่
เช่น แปลงใหญ่ลำ� ไย อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน บนพืน้ ทีก่ ว่า
๕,๐๐๐ ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ ราย เกษตรกร
เน้นการสลับแปลงกันออกผลผลิต ส่งเสริมการผลิตล�ำไย
นอกฤดู และเพิ่มคุณภาพให้ได้เกรด AA และ A ไม่น้อย

ตัวอย่างต้นแบบสวนล�ำไยแปลงใหญ่ทจี่ .ล�ำพูน

กว่า ๖๐% ของผลผลิตทัง้ หมด จากเดิมทีท่ ำ� ได้เพียง ๔๐%
ปรากฏว่าได้ผลดี ช่วยประหยัดต้นทุน
นายด�ำรง จิณะกาศ ประธานแปลงใหญ่ ผลิตล�ำไย
นอกฤดูส่งออก กล่าวว่า ตนยึดอาชีพปลูกล�ำไยมานาน
ล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควร หลังจากเข้าร่วมโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ มีเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต และวางแผน
การผลิต เพือ่ ให้ออกตรงตามความต้องการตลาด มีการท�ำ
สัญญาซือ้ ล่วงหน้าทีแ่ น่นอน ท�ำให้เกษตรกรนอกจากจะมี
ต้นทุนการผลิตลดลงแล้ว ยังลดความเสี่ยงเรื่องราคา
และขายล�ำไยได้ราคาสูง เป็นที่พอใจของเกษตรกร
ในปี ๒๕๕๙ จึงมีแผนการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง ทัง้ ทบทวน
การท�ำงานแปลงใหญ่ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพูดคุยถึงปัญหา ความต้องการ
แนวทางการพั ฒ นา เพื่ อ น� ำ ไปก� ำ หนดการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการ เพื่อท�ำให้การผลิตดีขึ้น
พร้อมวางแผนให้ตรงกับความต้องการของตลาดส่งออก
ทั้ง ๓ ช่วง คือ ก่อนวันตรุษจีน ๑๕-๒๐ วัน ช่วงมีนาคม
ก่อนเทศกาลเช็งเม้ง และช่วงปลายสิงหาคม-ต้นกันยายน
ซึ่งตรงกับวันชาติจีน
ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ๗๖ จังหวัด
จ�ำนวน ๒๖๘ แปลง ใน ๓๑ ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช สัตว์
ประมง ซึ่งเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่
จะสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเพิม่ โอกาส
ในการแข่งขันทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทั่วประเทศ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีสำ� คัญในการ
พัฒนาประเทศ แต่ในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลยังมีปญ
ั หา
ในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากภาคเอกชนไม่เข้าไป
ลงทุนเพราะไม่คมุ้ ค่า รัฐบาลจึงก้าวเข้ามาเป็นผูล้ งทุน
เองทั้งหมด เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และ
พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั
การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียม
กับประเทศอื่น โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง
ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร จึงได้ด�ำเนินโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑
การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่า

4G ซึ่งจะท�ำให้ประชาชน
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง ครอบคลุ ม
จ�ำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การปี ๒๕๕๙
และแล้วเสร็จสิ้นปี ๒๕๖๐
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐
ล้ า นบาท กิ จ กรรมที่ ๒
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โครงข่ า ยอิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต
ระหว่างประเทศ สู่การเป็น
“ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มต่ อ
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อินเทอร์เน็ต” งบประมาณ
๕,๐๐๐ ล้านบาท

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

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

4
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โครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลเดินหน้า “ลงทุน” พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต้อนรับปีแห่งการปฏิรปู เศรษฐกิจ ๒๕๕๙
รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม พร้อมขับเคลือ่ นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม ทัง้ ทางบก ราง น�ำ้ และอากาศ
โดยในปีนจี้ ะเริม่ ก่อสร้าง ๖ โครงการเร่งด่วนตามแผน และปีหน้าอีก ๑๔ โครงการ จะทยอยประกวดราคาและก่อสร้าง คาดว่าจะเริม่ เปิด
ให้บริการโครงการต่างๆ ได้ตงั้ แต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพือ่ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอ�ำนวยความสะดวกให้พนี่ อ้ งประชาชน

โครงการ

ระยะที่ ๑

คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

โครงการที่วางแผนเริ่มก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙

๑. การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑

๒๕๖๐

๒. การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

๒๕๖๐

๓. รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

๒๕๖๑

๔. มอเตอร์เวย์ สายพัทยา-มาบตาพุด

๒๕๖๒

๕

๒๕๖๒

มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

๖. การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒

ระยะที่ ๒

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒๕๖๒

โครงการที่วางแผนประกวดราคา ปี ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๖๐

๗. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี

๒๕๖๒

๘. รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

๒๕๖๒

๙. รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน

๒๕๖๒

๑๐. รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

๒๕๖๒

๑๑. รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ

๒๕๖๒

๑๒. ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน        หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล�ำโพง

๒๕๖๒

๑๓. รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่

๒๕๖๓

๑๔. รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

๒๕๖๓

๑๕. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง

๒๕๖๓

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

๒๕๖๔

๑๘. รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง

๒๕๖๕

๑๙. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

๒๕๖๕

๒๐.  รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

๒๕๖๕

๒๕๖๕

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

ปีที่จะประกวดราคาตามแผน

ปีทคี่ าดว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

สถาบันพระมหากษัตริย์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันอันสูงส่งและล�้ำค่าของ
สังคมไทยมาแต่โบราณกาล ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้ง
ประเทศ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบัน พระมหากษัตริย์
ทรงด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประมุ ข ของชาติ ทรงยอมสละความสุ ข
ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ มุง่ มัน่ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพือ่ สร้างความผาสุก
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในยุค
ปัจจุบนั หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโอกาสทีไ่ ทยเป็นประธานกลุม่ ๗๗
วาระปี ๒๕๕๙ ได้นำ� เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นแนวทางในการน�ำไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
แม้ในวันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ยังมีอีก
หลายประเทศทีย่ งั คงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังคง
เป็นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีก่ า้ วหน้า
เช่น สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นต้น
และส�ำหรับประเทศไทย ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ได้ ย กย่ อ งสถาบั น พระมหากษัต ริย ์ ในฐานะเสาหลัก
สร้างเป็นภูมิคุ้มกันประเทศ ให้ก้าวหน้าและมั่นคง

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

• เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชน พระมหากษัตริย์

ทรงท� ำ หน้ า ที่ ป กครองประเทศด้ ว ยความเป็ น ธรรม
ปกป้องการถูกรุกราน เพื่อให้ประชาชนด�ำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข มีเสรีภาพในการท�ำกิน ใช้ชีวิตตามวิถีเครือญาติ
ผูกพันกับการท�ำเกษตร และมีศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ประชาชนจึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างลึกซึง้ มัน่ คง จนเกิดเป็นความสามัคคีกลมเกลียวกัน
เกิดความเป็นปึกแผ่นและเป็นพลังส�ำคัญยิ่ง
• เป็นสัญลักษณ์การด�ำรงอยูข่ องชาติไทย สังคมไทย
ให้ความส�ำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยาวนานกว่า
๗๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันที่
เข้มแข็งยั่งยืน ช่วยรักษาความเป็นไทยมาได้ถึงทุกวันนี้
• ทรงเป็นผู้น�ำการพัฒนาประเทศทุกด้าน คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ มุง่ สร้างงานและรายได้ให้ทกุ คน

สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ทีเ่ ศรษฐกิจมัน่ คง จนสมัยอยุธยา ไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าทีส่ ำ� คัญในสุวรรณภูมิ มีการสร้างฐานการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยในช่วงรัชกาลที่ ๕ ต่างช่วยน�ำพา
การพัฒนาประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
การพัฒนาสังคม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุข โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันเครือญาติ
เพือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ใช้หลักอาวุโสในการดูแลสมาชิก
ในสังคม ที่เด็กต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ท�ำให้สภาพ
สังคมไทยมีกฎเกณฑ์และวัฒนธรรม ทีท่ กุ คนยอมรับและ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา เน้นการพัฒนาให้คนไทยมีความรู้
จนสามารถยึดโยงกันเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบัน
ความมั่ น คงของประเทศ พระมหากษั ต ริ ย ์ ห ลาย
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการใช้วัฒนธรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง ในอดีตผ่านการร่วม
เป็นครอบครัวเดียวกัน ต่อมาผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเทศต่าง ๆ ด้วยการเสด็จเยี่ยมเยือน
• การปกครอง: จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สู่ระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์
กระทั่ ง ๘๔ ปี ที่ ผ่ า นมาที่ ไ ทยอยู ่ ภายใต้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ความส�ำเร็จของสถาบันพระมหากษัตริย์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การทุ่มเทพระอุตสาหะทั้งมวลในการทรงงานของ
พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ในสถาบันพระมหา
กษัตริย์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
น�ำมาสู่ความส�ำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ

และในรัชกาลปัจจุบนั เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า หลักการ
ทรงงานและพระปรี ช าสามารถของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง
จากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ทีช่ ว่ ยให้ชาวไทย
ได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากได้อย่างยัง่ ยืน รวมถึงยังส่งผล
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย
แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด พระปรีชาสามารถอันเป็นทีย่ อมรับ
ด้ ว ยใจของประชาคมโลก เป็ น สิ่ ง ที่ ป วงชนชาวไทย
ปลาบปลื้ ม อย่ า งที่ สุ ด ดั ง ที่ ท รงได้ รั บ การทู ล เกล้ า ฯ
ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
(Human Development Lifetime Achievement Award)
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เมื่อวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ดังความตอนหนึ่งของ “นายโคฟี อันนัน” เลขาธิการ
สหประชาชาติ (ในขณะนัน้ ) ซึง่ ได้กล่าวสดุดพี ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ไว้ในโอกาสดังกล่าวว่า
“...พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่
ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟัง
ปัญหาของพวกเขาเหล่านัน้ และให้ความช่วยเหลือพวกเขา
เหล่านัน้ ให้สามารถยืนหยัดด�ำรงชีวติ ของตนเองต่อไปได้
ด้วยก�ำลังของตัวเอง...โครงการเพือ่ การพัฒนาชนบทต่าง ๆ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ยังประโยชน์ให้กบั
ประชาชนนับล้าน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ จึ ง ถื อ เป็ น เสาหลั ก
ส� ำ คั ญ ของสั ง คมไทยในทุ ก ๆ ด้ า น และเปรี ย บเป็ น
สมบัตลิ ำ�้ ค่าทีช่ าวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องรักษา
เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ด�ำรงอยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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เรื่องจากปก
การปฏิ
รูปเศรษฐกิจ

๒๕๕๙ ปีแห่งการปฏิรปู เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

ในปัจจุบนั แม้เราจะเริม่ เห็นสัญญาณทีด่ ขี นึ้ ในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความเชือ่ มัน่ และการใช้จา่ ย
ของภาคเอกชน แต่นนั่ ก็ยงั เป็นเพียงการเติบโตในระยะสัน้ ซึง่ ไม่ใช่เป้าหมายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ สิง่ ส�ำคัญทีร่ ฐั บาลต้องการ คือ การเติบโตอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ยัง่ ยืน และมีความสมดุล ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ต้องมีการปฏิรปู เศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยต้องสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึน้ จากภายใน ควบคูไ่ ปกับการเน้นการส่งออก ซึง่ หมายถึงการให้นำ�้ หนักกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ เพิม่ ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง “ประชารัฐ” การกระจายและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแม้จะมีพื้นฐานที่ดี แต่ก็อยู่
ในจุดพลิกผัน ขาดพลัง เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกซบเซา รายได้
เกษตรกรตกต�ำ่ ประชาชนชะลอการใช้จา่ ย SMEs ขายของ
ไม่ได้ ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยกู้ เพราะขาดความเชือ่ มัน่
ขาดความสมดุล จึงเปรียบเสมือนกับคนป่วย โดยขาข้างหนึง่
คือ การพึ่งพิงการส่งออกที่มีขนาดใหญ่ ๗๐% ของจีดีพี
เริ่มอ่อนแรง ขณะที่ขาอีกข้างหนึ่ง คือ เศรษฐกิจระดับ
ฐานราก ก็ลีบและเล็ก จึงส่งผลให้ความสามารถของ
ประเทศไทยถดถอยลง ที ม งานด้ า นเศรษฐกิ จ ของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น�ำโดย ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้ออกนโยบาย
หลายเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และวางอนาคต
ให้กบั ประเทศ ทัง้ การผลักดันมาตรการเดิม และด�ำเนินการ
มาตรการใหม่ ซึง่ จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้า
ได้อย่างราบรืน่ และมัน่ คง โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารวางแผน และ
ด�ำเนินการตามนโยบายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนระยะสั้น

เพือ่ ผ่อนคลายความยากล�ำบากของผูม้ รี ายได้นอ้ ย และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงประคับประคอง SMEs ให้มเี งินหมุนเวียน
และกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยให้มีความสอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน (Strength from Within) ของเศรษฐกิจชุมชน
(Local Economy) ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระราชด�ำริไว้ และเพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือและแก้ไข
ปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลจึงได้มีมาตรการ
ดังต่อไปนี้
• มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย
รัฐบาลได้จัดสรรเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต�่ำ
(ร้อยละ๐-๑) ให้กับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
• มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับต�ำบล โดยจัดสรร
งบประมาณให้กับ ๗,๒๕๕ ต�ำบล ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และโครงการส่ง
เสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
• มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
โครงการละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
• มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนับสนุนสิน
เชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ ให้แก่ SMEs เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจ การลดภาษีเพือ่ ลดภาระแก่ SMEs
ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โครงการค�ำ้ ประกันสินเชื่อ
และการออกมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายใหม่ (New Start-up)
• มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้น
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเศรษฐกิจ
เป็ น อย่ า งมาก ตั้ ง แต่ ธุ ร กิ จ อุ ป กรณ์ ก ่ อ สร้ า งไปจนถึ ง
ภาคแรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง
ขณะเดียวกัน ก็ชว่ ยลดภาระและเพิม่ โอกาสให้กบั ผูม้ รี ายได้
น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้น

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
หัวใจส�ำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยคือ ต้องมี
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง มีความสมดุลและต่อเนือ่ ง
ซึ่งรัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวเอาไว้ โดยให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนา
“ภาคชนบท” ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของประเทศ ต้องให้
ความส�ำคัญกับท้องถิน่ มากขึน้ โดยเฉพาะแนวทาง “ประชารัฐ”
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนและ
ภาคประชาชน ทีม่ อี ยูต่ ามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ หากเราท�ำกันอย่าง
จริงจัง มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เม็ดเงินและ
ความพยายามเหล่านีจ้ ะสร้างความเจริญให้กบั ชนบทได้
นับจากนี้ รัฐบาลจะให้นำ�้ หนักกับ “งานปฏิรปู ” เน้นการเติบโต
จากภายในเป็นส�ำคัญ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาส�ำคัญ คือ
การพัฒนาอย่างสมดุล หันมองชนบท การยกระดับผลผลิต
เลิกขายของถูก การสร้างตลาดรองรับสินค้าชุมชน การสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ปลอดภัยและยั่งยืน และการสร้าง
อิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ต� ำ บล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานชนบท สิง่ ทีร่ ฐั บาลนี้
ตัง้ ใจคือ จะท�ำอย่างไรให้เกิดการเติบโตจากภายใน ซึง่ ไม่ได้
หมายความว่าจะเลิกส่งเสริมการส่งออก แต่ให้นำ�้ หนักของ
นโยบายกับการสร้างความเจริญจากภายในให้มากขึ้น
โดยจะไม่ได้ตั้งต้นที่ระดับกระทรวง แต่อยู่ที่พื้นที่จังหวัด
อ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น เน้นการสร้างสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
เกษตรกรจริง ๆ ฉะนั้น นโยบายทุกนโยบายที่รัฐบาลจะ

ออกมาตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ต้องให้ความส�ำคัญกับภาค
เหล่านี้ เพราะเกษตรกรและครอบครัวได้สว่ นแบ่งเพียงแค่
๑๐% ของ GDP เท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีม่ ปี ระชากรในภาคดังกล่าว
รวมกันถึง ๒๓ ล้านคน หรือประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของคน
ทัง้ ประเทศ ดังนัน้ รัฐบาลจะเน้นการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานของชนบท ให้ห มู่บ้า นคิด และเสนอโครงการ
ขึ้นมาเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน เช่น การท�ำโรงสีข้าวชุมชน ยุ้งฉางชุมชน
เครื่องจักรแปรรูปสินค้า เป็นต้น
การยกระดับผลผลิต สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
แปรสภาพจากการผลิตที่เน้นปริมาณ ราคาถูก ไปสู่สิ่งที่
เรียกว่าผลิตภาพการผลิต สูน่ วัตกรรม สูก่ ารเพิม่ มูลค่าสินค้า
ยกระดับความสามารถในการผลิต และความหลากหลาย
ของการลงทุนให้เกิดขึ้นให้ได้ รัฐบาลนี้จะผลักดันให้เกิด
โครงการ ๑ ต�ำบล ๑ SME  อุตสาหกรรมการเกษตร แปรรูป
สินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นให้ได้
เน้นการสร้างผูน้ ำ� ในการเป็นตัวอย่างให้เกิด Smart Farmer
ในการเป็นตัวอย่าง ในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เกษตรกร
รายอืน่ ๆ ต่อไป และนีจ่ ะเป็นการปฏิรปู เศรษฐกิจอย่างแท้จริง
และรัฐจะให้สิ่งจูงใจ และส่งเสริมอย่างจริงจัง
การสร้างตลาดรองรับผลผลิต จะมีกระทรวงพาณิชย์
มาช่วยสร้างตลาดประชารัฐ และดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วย
สร้างตลาดร่วมกัน เชือ่ มโยงเกษตรกรในท้องถิน่ ให้สามารถ
น�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายยังห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด
ขนาดใหญ่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การสร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆ ให้ยงั่ ยืน ไม่ฉาบฉวย
ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ี
ขนาดใหญ่อยู่แล้ว ทุกต�ำบลของเรา ทุกอ�ำเภอของเรา
ล้วนแล้วแต่มแี หล่งท่องเทีย่ วทีด่ อี ยูแ่ ล้ว แต่เราไม่เคยเอามา
ปรั บ ปรุ ง ท� ำ ให้ น ่ า ดู น่ า ท่ อ งเที่ ย ว ปลอดภั ย มี สิ น ค้ า
เกษตรมาวางขาย เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เชื่อมต่อกับ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นที่
กระทรวงการท่องเทีย่ วฯ และ ททท. จะเริม่ โครงการลงทุน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทุกต�ำบลทุกอ�ำเภออย่างจริงจัง
และให้กระทรวงมหาดไทยและแต่ละจังหวัดช่วยลงไป
ดูแล ส่งเสริมโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ ว หรือ
อย่างน้อยทีส่ ดุ หนึง่ อ�ำเภอหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ วเอาสิง่ ทีม่ ี
อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งสร้างขึน้ ใหม่ มาเจียระไนให้กลายเป็นเพชร
ขึ้นมา ดึงนักท่องเที่ยวจากในประเทศ จากต่างประเทศ
จากประเทศในอาเซียน ให้เข้ามาเทีย่ ว ซึง่ ไม่ใช่แค่ทอ่ งเทีย่ ว
จังหวัดใหญ่เหมือนทีผ่ า่ นมา เพราะหากการท่องเทีย่ วใน
ท้องถิน่ เติบโตขึน้ ก็จะส่งผลให้ธรุ กิจอืน่ ๆ เติบโตตามไปด้วย
นอกจากนี้ ในปีนี้ ททท. ได้ประสานกับปั๊มน�้ำมัน ปตท.
ทัว่ ประเทศ ในการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เกษตรกรสามารถน�ำสินค้า
ไปจ�ำหน่ายได้ เหมือนเช่นที่ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี
การสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้เกิดขึน้ ทุกต�ำบล
นับเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ทีจ่ ะมีการลงทุนในอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ทั่วทุกชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษา
และพัฒนาตนเองของคนไทยทุกคน สินค้าในชนบท
โดยสหกรณ์การเกษตรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้ว จะสามารถ
จ�ำหน่ายทางอีคอมเมิรซ์ ไปขายทัว่ โลกได้ ดินแดนชายขอบ
จะได้ อ านิ ส งส์ จ ากการพั ฒ นาความเจริ ญ ในครั้ ง นี้
เป็นความพยายามของรัฐบาลชุดนี้ ทีจ่ ะให้เกิดการกระจาย
ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาค ซึ่งมาตรการนี้

คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ใิ นหลักการแล้ว และจะลงทุนทันที
ในปีนี้ ไม่เพียงเท่านี้ จะมีการลงทุนโครงข่ายเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่านประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถ
เชื่อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ า นได้ โ ดยสะดวก ฉะนั้ น
ใน ๕ มาตรการหลักทีเ่ ป็นรูปธรรมจะเริม่ ตอบว่า ก้าวแรกของ
การสร้างความเติบโตภายในจากท้องถิน่ จะท�ำได้อย่างไร
การพัฒนาทีแ่ ท้จริงเป็นการขับเคลือ่ นประชาสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เพื่อการปั๊ม GDP ว่าโต
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆ แล้ว คือการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ในสังคมให้ชีวิตมีมาตรฐานขึ้น มีความสุขมากขึ้น
มีความผาสุกมากขึ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มีสิทธิ์มีเสียง
นายกรัฐมนตรีคดิ เรือ่ งนีม้ านานแล้ว และพยายาม
ตัง้ ค�ำถามว่า จะท�ำยังไงให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
จึงเกิดค�ำว่า “ประชารัฐ” ขึน้ มา และประชารัฐจะต้อง
เดินต่อไปข้างหน้า ไม่มวี นั ท้อถอยแน่ หากทุกภาคส่วน
ช่วยเหลือร่วมมือกัน โดยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๑๐ ด้าน
รัฐบาลก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีมาตรการสนับสนุนเพื่อชักจูงการลงทุนจากบริษัท
ชัน้ น�ำทัว่ โลก ให้มาลงทุนในประเทศไทย ซึง่ จะช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนา
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิต ไปสู่โครงสร้าง
เศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้การผลิตขั้นสูง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจะเป็น
กลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth
Engines) ได้แก่
๑. การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม
ทีม่ ศี กั ยภาพ ๑) ยานยนต์สมัยใหม่ ๒)
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ ๓) การท่องเทีย่ ว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ๔) การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ ๕) การแปรรูปอาหาร
๒. การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต
ประกอบด้วย ๑) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
๓) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล
๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
๓. การผลั ก ดั น นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป็นรูปแบบการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจของไทย ภายใต้การเชือ่ มโยง
กั น ระหว่ า งอาเซี ย น เพื่ อ กระจาย
ความเจริญสูภ่ มู ภิ าคโดยใช้ประโยชน์
จากอาเซี ย น ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ทางรายได้ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน และแก้ ป ั ญ หา
ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น พื้ น ที่ ช า ย แ ด น
โดยการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล
นอกเหนือจากการส่งเสริมจาก BOI
แล้ ว รั ฐ บาลยั ง ผ่ อ นปรนเงื่ อ นไข
ให้กับ SMEs ด้วย เช่น การอนุญาต

ให้นำ� เครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการทีข่ อรับ
การส่งเสริม รวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
ร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๐ ในระยะเวลา ๑๐ รอบบัญชี เป็นต้น
๔. การยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไทย
ประเทศของเรามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องยกระดับโครงสร้าง
พืน้ ฐานของประเทศ เพือ่ (๑) ลดต้นทุนในการขนส่งคมนาคม
ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รวมทัง้ (๒) เชือ่ มโยงภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน
และต่อเนือ่ งออกไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ให้รบั กับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ จะกระจายความเจริญจาก
กรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด เมืองไปยังชนบท และเอือ้ ให้
ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าค ด้วยเหตุนี้
ทางรัฐบาลจึงได้เร่งด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า
รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงส�ำคัญ ๆ ตลอดจน
ยกระดั บ การคมนาคมทางอากาศและน�้ ำ เพื่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับอนาคตให้กับประเทศต่อไป
๕. การยกระดับ Ease of Doing Business ของไทย  
ไทยมีการอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการท�ำธุรกิจ
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่ง
ด�ำเนินการยกระดับ Ease of Doing Business โดยใน
การเริม่ ต้นธุรกิจ ได้ลดระยะเวลาการอนุมตั ขิ อ้ บังคับการ
ท�ำงานจาก ๒๑ วัน เหลือ ๑๘ วัน ซึ่งต่อไปจะปรับปรุง
ให้ใช้เวลาน้อยกว่านั้น พัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจผ่าน
ระบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง
และการขอใช้ไฟฟ้า และจัดท�ำระบบการเชื่อมโยงการ
ยืน่ ข้อมูลเกีย่ วกับการน�ำเข้า-ส่งออกผ่านระบบ National
Single Window: NSW เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น
ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปีทองด้านพลังงาน
๒๕๕๙ ถือเป็นปีทองแห่งการลงทุนด้านพลังงานของ
ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ประกาศแนวทางและ
การด�ำเนินการที่แน่ชัด ในการลงทุนภาคพลังงาน
ตามกรอบบูรณาการพลังงานระยะยาว เพื่อให้เกิด
ความมัน่ คงและเป็นผลทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับ “การลงทุนภาคพลังงาน”
ถือเป็นภาคส่วนที่ส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะช่วยให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่
โดยการลงทุนด้านพลังงานของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นปีนี้
จะมีเงินลงทุน ๖๙๑,๕๗๒ ล้านบาท แยกเป็นการด�ำเนินงาน
ตามกรอบแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ดังนี้
สาขาไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า (PDP)
เงินลงทุนรวม ๑๒๑,๐๖๐ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนภาครัฐ
๙๑,๐๖๐ ล้านบาท โครงการส�ำคัญ อาทิ โครงการขยาย/
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า และการพัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าของ
กฟผ. อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่ อ งที่ ๔-๗ โครงการระบบส่ ง เพื่ อ รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า
จากเขื่อนน�้ำงึม ๓ และน�้ำเทิน ๑ โครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ โครงการลงทุนด้านระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าของ กฟภ.และ กฟน. พร้อมเงินลงทุนภาคเอกชน
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณการจากการลงทุนโครงการ
สร้างโรงไฟฟ้าภาคเอกชน

สาขาปิโตรเลียม ตามแผนน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ /สหกรณ์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และลม ประมาณ
เงินลงทุนรวม ๓๔๒,๒๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุน ๑,๕๐๐ เมกะวัตต์
สาขาอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ภาครั ฐ ๒๖๒,๒๘๔ ล้ า นบาทโครงการส� ำ คั ญ อาทิ
การลงทุ น ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของปตท.สผ. (EEP) ๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนภาครัฐ
โครงการระบบท่อก๊าซตามแผนแม่บทฉบับที่ ๓ โครงการ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีโครงการทีส่ ำ� คัญ อาทิ การลงทุน
LNG Receiving Terminal ระยะที่ ๒ โครงการขยายคลัง โครงสร้างพืน้ ฐานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (๑๐ สาย) รถไฟ
LPG พร้อมเงินลงทุนภาคเอกชน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท รางคู ่ เงิ น สนั บ สนุ น กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
มีโครงการส�ำคัญ ได้แก่ ประมาณการจากแผนการลงทุน พลังงาน ส�ำหรับเงินลงทุนภาคเอกชนจ�ำนวน ๔๑,๐๐๐
ส�ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของผู ้ รั บ สั ม ปทาน อาทิ ล้านบาท มีโครงการที่ส�ำคัญ อาทิ เงินลงทุนอาคาร/
บริษัท เชฟรอน จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
โรงงานควบคุ ม ตามมาตรฐานการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
สาขาพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงาน และเงินลงทุนเอกชน ตามมาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุน
ทดแทน (AEDP) เงินลงทุนรวม ๑๐๒,๒๒๘ ล้านบาท ภาครัฐ เป็นต้น
โดยแบ่ ง เป็ น เงิ น ลงทุ น ภาครั ฐ
๓,๐๐๐ ล้านบาท โครงการส�ำคัญ
อาทิ ประมาณการเงินสนับสนุน
กองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์
พลั ง งาน และเงิ น ลงทุ น ภาค
เอกชน ๙๙,๒๒๘ ล้ า นบาท
โครงการส� ำ คั ญ ประมาณการ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้า
เข้ า ระบบ หรื อ COD ในปี นี้
เทคโนโลยีกงั หันลมเพือ่ ใช้สำ� หรับผลิตไฟฟ้า
อาทิ โครงการ Solar ส่วนราชการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
สร้างเศรษฐกิจ ๕,๐๐๐ ล้าน
ข่าวดีส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตโอทอป (OTOP) ทั่วประเทศ รัฐบาลเปิดตัว“คูปองวิทย์
เพื่อโอทอป” ตัวช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มทุกระดับ สร้างความเข้มแข็ง
ของประเทศจากภายใน เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว
“คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป” เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป
โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
สอดรับกับมาตรการโอทอป ๒.๐ ใน ๖ ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร ครอบคลุมทัง้ กลุม่
โอทอปสตาร์ทอัพ (Start Up) กลุม่ โอทอปปัจจุบนั (Existing)
และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี (Growth)
ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยมี เ ป้ า หมายลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยี ข องผู ้ ป ระกอบการโอทอปจากทั่วประเทศ
โดยกระทรวงฯ พร้ อ มให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและจั ด ช่ อ งทาง
การจ�ำหน่ายออนไลน์ (e-market place) ให้แก่ทกุ ผลิตภัณฑ์
คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป ด�ำเนินการโดยหลายหน่วยงาน
ในกระทรวงฯ เพือ่ มอบให้กบั ผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วน โดยมีเวลา ๓ ปี พร้อมมีทปี่ รึกษาและแผนพัฒนา
ทั้ ง ๖ ด้ า น โดยคิ ด เป็ น มู ล ค่ า ในวงเงิ น ๓๐๐,๐๐๐-

๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อราย โดยผู้ประกอบการจะร่วม
ลงทุ น ด้ ว ย ๓๐-๗๐% ขึ้ น อยู่กั บ บริ ก ารและจ� ำ นวน
การจ้างงาน ปัจจุบันได้ขยายเวลาการสมัครออกไปถึง
เดือนมีนาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์
โอทอปได้มากกว่า ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ และจะเปิดรับสมัคร
ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป
คูปองวิทย์เพื่อโอทอปจะช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง
ของประเทศจากภายใน ให้เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง โดยคาดว่าในปี ๒๕๖๐ จะเกิดกลุ่มโอทอปใหม่
๓๓๐ ราย โอทอปที่ เ ป็ น นวั ต กรรม ๓๑๐ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
โอทอปที่ได้ยกระดับมาตรฐาน ๖๒๐ ชิ้น เกิดโอทอป
ระดับเอสเอ็มอี ๑๐๕ ราย สามารถส่งออกได้ ๒๐ ราย
ผูป้ ระกอบการมีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕ และสามารถขาย
เชิงพาณิชย์ได้ร้อยละ ๓๐ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีกลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อยอด
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในการขยายการผลิต เช่น สนับสนุน

เงินทุนให้เปล่าภายใต้โครงการทุนเครือข่ายวิ ส าหกิ จ
นวัตกรรม ของส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สนช.) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ (STIM) ของสถาบันวิจยั
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.)
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ Call Center กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. ๑๓๑๓

คูปองวิทย์เพือ่ โอทอปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

9

คนบันดาลใจ

เสียงแห่งแผ่นดิน

เรือตรีสนั ติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ
วันนีใ้ นวัย ๘๐ ปี ของ สันติ ลุนเผ่ หรือชือ่ จริง เรือตรี ไพศาล ลุนเผ่ เจ้าของเสียงเทเนอร์
อันทรงพลังที่มีเพียงไม่กี่คนในเมืองไทย ผู้มีน�้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่
การร้องเพลงปลุกใจ เขาจึงได้มโี อกาสร้องเพลงรักชาติมากมาย ผลงานเด่นได้แก่
ความฝันอันสูงสุด เราสู้ หนักแผ่นดิน ทหารพระนเรศวร ดุจบิดามารดร เกิดเป็นไทย
ตายเพือ่ ไทย แด่ทหารหาญในสมรภูมิ และมาร์ชทหารไทย เป็นต้น
สันติ ลุนเผ่ ได้รบั รางวัลทีถ่ อื เป็นเกียรติยศแห่งชีวติ คนไทย
คนหนึง่ คือการเป็นหนึง่ ใน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ
การแสดง (ดนตรีสากล) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยเขากล่าวถึง
รางวัลทีไ่ ด้รบั ว่า “ดีใจมาก ไม่นกึ ไม่ฝนั เป็นรางวัลทีใ่ ครก็
อยากได้ อาจเพราะบารมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับ”
จุดเริ่มต้นของสันติ ลุนเผ่ คือการมีโอกาสได้ขับร้อง
เพลงคารูโซต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในงานเลีย้ งพระราชทานเหล่ากาชาด
นานาชาติ ร่วมกับวงดุริยางค์กองทัพเรือ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้สนั ติเข้าเฝ้า และรับสัง่ ให้รว่ มขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียง
เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติในครัง้ นัน้ พร้อมเข้ารับ
ราชการประจ�ำวงดุริยางค์ทหารเรือ มีหน้าที่สอนขับร้อง
และเรียบเรียงเสียงประสาน
กระทัง่ ปี ๒๕๕๓ ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

พระราชทานยศเรือตรีเป็นกรณีพเิ ศษ เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไี่ ด้
อุทิศตนประกอบคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
ของกองทัพ และบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
อะไรคือหลักคิด ที่น�ำพาชีวิตมาสู่ความส�ำเร็จ
ในวันนี้ “ผมท�ำตามหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ ครับ เวลาร้องเพลงก็นกึ ว่า
เราก�ำลังท�ำหน้าที่ เพลงพวกนีไ้ ม่ได้สตางค์ ไม่มใี ครอยากร้อง
แต่ผมคิดว่า...ท�ำความดี เพือ่ ความดี ด้วยความจริงใจครับ”
คิดว่าตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้คนอืน่ อย่างไร
“ผมยังไม่บังอาจขนาดนั้น คนฟังเสียงผมแล้วคิดอย่างไร
เดาใจไม่ได้ นักร้องรุ่นน้อง ๆ ก็มีที่บอกว่าผมเป็นไอดอล
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน ไม่ชอบก็มีครับ”
ปัจจุบนั สันติ ลุนเผ่ ประกอบอาชีพร้องเพลง สอนขับ
ร้องดนตรีคลาสสิก และเป็นที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

• รักดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก มีบิดาผู้ชอบ

ฟังเพลงคารูโซ เป็นครูสอนร้องเพลงคนแรก จากนั้น
ได้ร่วมวงดนตรีวายุบุตร ของครูเชาว์ แคล่วคล่อง
และได้ ฝ ึ ก ฝนดนตรี ค ลาสสิ ก จากการร้ อ งเพลง
ในโบสถ์คริสต์ โดยแมรี คลิฟฟอร์ด เจฟฟรีย์ มิชชันนารี
ชาวอเมริกัน และได้ร่วมเป็นนักร้องเสียงเทเนอร์
ในวงดนตรี The Bangkok Combined Choir (BBC)
ซึ่งเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในวง
• โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสอบชิงทุน
Youth Leadership ศึ ก ษาด้ า นการเรี ย บเรี ย ง
เสียงประสาน ที่ประเทศอิสราเอล

ปฏิทินกิจกรรม

๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทย
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์
ทั่ วประเทศ จั ด กิ จ กรรมฉลองครบรอบ
๑๐๐ ปีการสหกรณ์ไทยในทุกจังหวัด
โดยส่ ว นกลางได้ ร ่ ว มกั น จั ด งานขึ้ น
ที่ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ช่วงเช้าจะมีการวาง
พานพุ ่ ม สั ก การะ พระราชวรวงศ์ เ ธอ
กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์ พระบิ ด าแห่ ง
การสหกรณ์ไทย พร้อมการมอบโล่รางวัล
แก่สหกรณ์ดีเด่นที่สร้างคุณงามความดี
ให้แก่ประเทศไทย ในส่วนของภูมิภาค
ขบวนการสหกรณ์แต่ละจังหวัดร่วมกัน
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทเี่ หมาะแก่
พื้นที่ของตนเอง เพื่อแสดงพลังร่วมกัน
และเป็ น การเฉลิ ม ฉลอง ๑๐๐ ปี
สหกรณ์ไทยอย่างยิ่งใหญ่

Asian Try Zero-G ๒๐๑๖
ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ร่ ว มกั บ
องค์การส�ำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Japan
Aerospace Exploration Agency
(JAXA) เปิ ด รั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
จากเยาวชนไทยและคนรุ ่ น ใหม่ (อายุ
ไม่เกิน ๒๗ ปี) เสนอโครงการทดลองใน
สภาวะไร้ แ รงโน้ ม ถ่ ว ง เพื่ อ ส่ ง ให้ กั บ
มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น ได้น�ำไอเดียน่าสนใจ
ของเด็กไทย ไปใช้ทำ� การทดลองบนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยโครงการที่เสนอนั้น
จะต้องเป็นการทดลองทีไ่ ม่เคยได้รบั เลือก
ให้ ท ดลองมาก่ อ น และใช้ เ วลาไม่ เ กิ น
๑๐ นาที สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่
วันนี้-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียด
เพิม่ เติม โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๗๗
หรืออีเมล space-education@nstda.or.th

ส่งก�ำลังใจทหารชายแดน
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นที่ทราบกันดีว่า
คือ เดือนแห่งความรัก รัฐบาลขอเชิญชวน
ประชาชนให้ก�ำลังใจเหล่าทหารชายแดน
ซึ่งเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้อง
ประเทศชาติ มาร่ ว มสร้ า งความอบอุ ่ น
และมอบความรักให้พวกเขา ไม่ให้รู้สึกว่า
เป็น “คนที่ถูกลืม” แต่เป็น “คนที่ถูกรัก”
ร่วมเขียนจดหมายส่งก�ำลังใจไปให้เหล่า
ทหารและต�ำรวจได้ที่ กองก�ำลังป้องกัน
ชายแดนทั่วประเทศ อาทิ กองก�ำลังบูรพา
ต.ห้ ว ยโจด อ.วั ฒ นานคร จ.สระแก้ ว
๒๗๑๖๐ / กองก� ำ ลั ง สุ ร สี ห ์ ค่ า ยสุ ร สี ห ์
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐
/ กองก� ำ ลั ง สุ ร นารี ค่ า ยวี ร วั ฒ น์ โ ยธิ น
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
และกองก� ำ ลั ง สุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี ต.โนนสู ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐ เป็นต้น

Digital Jam ๒๐๑๖
วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เข้าร่วม
อบรมในหลักสูตร Digital Jam ๒๐๑๖
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ด้านการท่องเทีย่ ว ด้วยการตลาดดิจทิ ลั
(Digital Marketing) จัดโดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยเนื้อหาจะ
ครอบคลุมถึงการเลือกใช้โซเชียลมีเดีย
ให้มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับการท�ำ
การตลาดดิจิทัล เป็นต้น โดยมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคอยให้ความรู้
การจัดอบรมจะมีขนึ้ ในจังหวัดเชียงราย
เลย บุรีรัมย์ เพชรบุรี กรุงเทพฯ จันทบุรี
และภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้
ทาง Line Official : @DigitalJam หรือ
อีเมล digitaljam.mots@gmail.com

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

ยกเว้นภาษีอากร
การปรับเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีขึ้น และคืนผลประโยชน์
แก่ประชาชนคนไทยทุกคน คือสิง่ ทีร่ ฐั บาลมุง่ ปฏิบตั ิ
มาโดยตลอด ล่าสุดในส่วนของกฎหมาย ก็ได้มปี ระกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดฯ การยกเว้นจากการตรวจสอบ
ไต่สวน ประเมิน หรือสัง่ ให้เสียภาษีอากร และความผิด
ทางอาญาฯ แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
พระราชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นกฎหมายที่จูงใจให้บริษัท หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ซึง่ มีรายได้
จากการประกอบกิจการ
ของตนเอง ส�ำหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชี ทีม่ วี นั เริม่ ต้นก่อนวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๙ ต้องแจ้ง
ต่ อ กรมสรรพากร ขอเป็ น
ผูป้ ระกอบการตามกฎหมาย ว่าด้วย
การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติ
การเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวล
รั ษ ฎากรทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมสรรพากร

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จะได้รับ
ยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้
เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวล
รัษฎากร
ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอืน่ จึงมีการจัดท�ำบัญชีและงบการเงิน
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ ถื อ ในการท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการใช้ระบบ e-payment
เพื่อให้การท�ำธุรกรรมและการบริหารเงินผู้ประกอบการ
รวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลส�ำเร็จ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ตามพระราชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
เกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล จะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ในพระราชก�ำหนดดังกล่าว ทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ผลดีผลเสีย รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีม่ รี ายได้ไม่เกิน
๕๐๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดก่อนหรือใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ซึ่งมีทุนช�ำระในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาทางบัญชี
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

• ต้องจดแจ้งต่อกรมสรรพากรว่า เป็นผูไ้ ด้รบั ยกเว้น

ตามพระราชก�ำหนดนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรก�ำหนด
ยื่ น รายการค� ำ นวณภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
พร้ อ มช� ำ ระภาษี ส� ำ หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ นหรื อ
หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี
ธุรกิจเฉพาะ พร้อมช�ำระภาษี (ถ้ามี)
ยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน และจัดท�ำบัญชี
งบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
ทั้งนี้ จะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงภาษีอากร
และหากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ก� ำ หนด จะถู ก เพิ ก ถอน
การได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบฯ และถือเสมือน
ว่าไม่เคยได้รับสิทธิยกเว้นใด ๆ
ส�ำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า พระราชก�ำหนด
ฉบับนีเ้ ป็นกฎหมายนิรโทษกรรมทางภาษีหรือไม่ ค�ำตอบคือ
“ไม่ใช่การนิรโทษกรรมทางภาษี” เนือ่ งจากเป็นมาตรการ
ยกเว้นการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสัง่ ให้เสียภาษี
อากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
เท่านั้น แต่ส�ำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ถูกตรวจสอบภาษี หรือถูกด�ำเนินคดีในชัน้ พนักงานสอบสวน
ชั้ น พนักงานอัยการ หรือ ชั้น ศาล ซึ่ง มีการด�ำ เนิน การ
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทัง้ กรณีเป็นผูอ้ อก หรือ
เป็นผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีปลอม หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ก็ยังคงจะต้องถูกตรวจสอบต่อไป

•

•
•

ลดความเหลือ่ มล�ำ้

รัฐบาลเร่งพัฒนาอาชีพ
คนพิการและผูส้ งู อายุ
เมือ่ ผูพ้ กิ ารคือบุคคลทีท่ กุ คนต้องช่วยกันดูแล รวมถึงผูส้ งู อายุทกี่ ำ� ลังมีจำ� นวนมากขึน้
ต่างก็ต้องการการช่วยเหลือจากพวกเราคนไทยเช่นกัน รัฐบาลจึงมอบหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) จัดสวัสดิการช่วยเหลือ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเพิม่ รายได้ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ งู อายุ

คนพิการ

ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก�ำหนดให้คนพิการได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทางอาชีพ คุม้ ครองแรงงาน มีงานท�ำ ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ ให้บริการสื่อ ฯลฯ รวมทั้งให้นายจ้างหรือ
สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานรั ฐ รั บ คนพิ ก าร
เข้าท�ำงาน ปัจจุบันมีคนพิการท�ำงานแล้วเป็นจ�ำนวน
๒๙,๖๖๘ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)
พม. จึงสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟู
อาชีพคนพิการ และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการของ พม.
ทั้ง ๙ แห่ง อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น พร้อมฝึกอาชีพ
คนพิการในชุมชน สนับสนุนอาชีพอิสระ โดยให้คนพิการ
กูย้ มื เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
เพือ่ ลงทุนกิจการรายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไม่เสีย

การพัฒนาอาชีพให้ผพู้ กิ ารและผูส้ งู อายุ นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน

ดอกเบีย้ ผ่อนช�ำระ ๕ ปี ซึง่ ตัง้ แต่ปี ๒๕๓๘ - ปัจจุบนั ได้
ให้กู้ยืมเงินกองทุนไปแล้ว ๑๒๖,๐๐๖ ราย รวมเป็นเงิน
๓,๓๓๓ ล้านบาท
และสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการในชุมชน
๓๕๓ กลุม่ และร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จัดฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดท�ำ
ท�ำเนียบผลิตภัณฑ์คนพิการ จัดท�ำเว็บไซต์ตลาดงาน
คนพิการ ( www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.
jobpwdthai.org) และตลาดอาชีพอิสระของคนพิการ
(www.seedpwdthai.org) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ
สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ

ผู้สูงอายุ

จากสถานการณ์ ป ระชากรผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ม ากถึ ง
๑๐,๐๑๔,๗๐๕ คน ในปี ๒๕๕๗ (ร้อยละ ๑๔.๙ ของ
ประชากรทั้งหมด) และคาดว่าภายในปี ๒๕๖๓ จะมี

ประชากรทีม่ อี ายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไปมากถึง ๑๓ ล้านคน (ร้อยละ
๒๐ ของประชากรทัง้ หมด) จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากร ทีส่ ดั ส่วนวัยแรงงานลดลง และผูส้ งู อายุมแี นวโน้ม
เข้ามามีสว่ นร่วมในก�ำลังแรงงานเพิม่ ขึน้ พม. โดยกรมกิจการ
ผูส้ งู อายุ จึงมีนโยบายสนับสนุนการท�ำงานของผูส้ งู อายุ ดังนี้
๑) ขยายโอกาสการท�ำงานของผูส้ งู อายุ ๒) ส่งเสริมและ
พัฒนาผูส้ งู อายุให้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา ความสามารถท�ำประโยชน์
เพื่อสังคม ๓) สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
๔) จัดท�ำแผน ก�ำหนดเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพแก่ผสู้ งู อายุ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
๕) จับมือธุรกิจเอกชน เพือ่ ให้เกิดการจ้างงาน ๖) พม.ได้ทำ�
ข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ เพื่อส่งเสริมโอกาส
การจ้างงานผูส้ งู อายุ ซึง่ ในตอนนีอ้ ยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ การเตรียมความพร้อมทีส่ ดุ ส�ำหรับการจ้างงาน
ผู้สูงอายุต่อไป

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

สานพลังประชารัฐ
ยกระดับวิชาชีพอาชีวะ
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยการประสาน
พลังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือทีเ่ รียกว่า
“ประชารัฐ” เป็นภารกิจส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล
ก� ำ ลั ง คนสายอาชี ว ศึ ก ษาถื อ เป็ น ก� ำ ลั ง ที่ ส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึง่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ช่วยภาครัฐ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศในเรื่ อ งต่ า ง ๆ หรื อ
ทีเ่ รียกว่า ประชารัฐ จ�ำนวน ๑๒ คณะ โดยมีคณะท�ำงาน
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)
เป็น ๑ ใน ๑๒ คณะ นั้น ถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส�ำคัญยิ่ง
ในการน�ำพาพลังจากภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
คณะท�ำงานดังกล่าวมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ
พร้อมส่วนราชการรวม ๓ กระทรวง โดยมีนายรุ่งโรจน์
รั ง สิ โ ยภาส ประธานกรรมการ บมจ. ปู น ซิ เ มนต์ ไทย
(มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมด้วยบริษทั ธุรกิจ
ชั้นน�ำต่างๆ รวม ๑๓ บริษัท โดยได้มีการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลัง
ประชารั ฐ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
วิชาชีพอาชีวศึกษา : Competitive
Workforce” ที่ จ ะร่ ว มกั น พั ฒ นา
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาจะช่วยให้เราได้คนดีมาท�ำงานให้ประเทศชาติ
ก� ำ ลั ง คนสายอาชี พ ให้ มี คุ ณ ภาพ
ในการขับเคลื่อนระยะแรกใช้เวลา
๖ เดื อ น โดยท� ำ ๓ เรื่ อ ง คื อ ๑) ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ เพิ่มการพัฒนาความเป็นเลิศในอีกทางหนึ่งในการเป็น
อาชีวศึกษา ๒) สร้างความเป็นเลิศในสถานศึกษาอาชีวะ ผูป้ ระกอบการ และน�ำพาอาชีวศึกษาไทยสูค่ วามเป็นสากล
ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้เกิดความส�ำเร็จจากการสนับสนุนของภาคเอกชน
และ ๓) พัฒนาฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านความต้องการใช้
โดยภาครั ฐ ต้ อ งมี บ ทบาทในการประสานภาครั ฐ
ก�ำลังคน และความสามารถในการผลิต
ที่เกี่ยวข้อง แก้ ป ั ญ หากฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
ส�ำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผล การด�ำเนินงาน ปรับงบประมาณที่มีอยู่เพื่อสนับสนุน
ได้ก�ำหนดแนวทางการประสานพลังรัฐ ๕ แนวทาง คือ การท�ำงาน โดยให้มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์
การสร้ า งค่ า นิ ย มให้ ม าเรี ย นอาชี ว ะมากขึ้ น ให้ ทั น ต่ อ สูงสุด ก�ำหนดพิมพ์เขียวการพัฒนาอาชีวะให้ชัดเจน
ความจ�ำเป็นในการใช้ก�ำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ ทวิภาคีเข้มแข็ง ได้คณ
ุ ภาพ ผูส้ ำ� เร็จอาชีวะมีเส้นทางอาชีพ
สังคมของประเทศ เร่งผลิตก�ำลังคนตามความต้องการ และสนับสนุนการท�ำงานภาคเอกชนร่วมพัฒนาอาชีวะ
เร่งด่วนในคลัสเตอร์สำ� คัญ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา
การประสานพลั ง แห่ ง ประชารั ฐ ในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะหลักสูตร ก้าวกระโดดทีส่ ำ� คัญในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้มี
อาชีวศึกษาต้องด�ำเนินการร่วมกัน พัฒนาสถานศึกษา คุณภาพ มีศกั ยภาพ และสามารถสนองตอบความต้องการ
สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ จากที่ ใ ช้ ฐ านการพั ฒ นาเดิ ม และ ของประเทศและภาคเอกชนอย่างแท้จริง

ความมั่นคง

ร�ำลึกถึงวีรชนผูก้ ล้า วันทหารผ่านศึก
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี คือ “วันทหารผ่านศึก” วันส�ำคัญทีค่ นไทยร่วมร�ำลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญ
ของเหล่าทหารผ่านศึก ผูท้ ยี่ อมเสียสละได้แม้กระทัง่ ชีวติ ของตนเอง เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ กป้องอธิปไตยของประเทศ
ปัจจุบนั รัฐบาลดูแลคุณภาพชีวติ ของพวกเขาและครอบครัวเป็นอย่างดี ผ่านทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ร�ำลึกถึงวีรชนผูก้ ล้าหาญ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญในการดูแลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร
นอกประจ�ำการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรบ ฯลฯ
ทั้ ง ในด้ า นการจั ด กิ จ กรรมร� ำ ลึ ก และการดู แ ลสิ ท ธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้เหล่าผูก้ ล้าและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี หลังจากที่พวกเขายอมเสียสละเพื่อชาติมามาก
นอกจากการได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติต่าง ๆ แล้ว
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังให้การดูแลเหล่า
ทหารผ่านศึก ทั้งในด้านการจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือน
ค่าครองชีพเพือ่ ผดุงเกียรติ การดูแลครอบครัว และให้สิทธิ์
ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ หากถึงแก่ความตาย จะจ่ายเงินค่าจัดการ
ศพแก่ทายาท ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เงินช่วยเหลือเป็นครั้ง
คราวกรณีเจ็บป่วย ปีละไม่เกิน ๕๐๐ บาท กรณีทอี่ ยูอ่ าศัย
ประสบภัยพิบัติ จะได้รับการช่วยเหลือเท่าที่เสียหาย
จริง แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
ส่วนการส่งเสริมทางอาชีพ จะได้รับค�ำปรึกษาและ
แนะแนวอาชีพใหม่ โดยมีเงินค่าช่วยเหลือเล่าเรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพ พร้อมจัดหางานตามความรูค้ วามสามารถ

โดยค�ำ้ ประกันให้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และ
ยังมีเงินกูย้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ส�ำหรับในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
มีการจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อคารวะและร�ำลึกถึง
ดวงวิญญาณวีรชนผูก้ ล้าหาญ ณ อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา

ดอกป๊อปปี้กับวันทหารผ่านศึก

“ดอกป๊ อ ปปี ้ สี แ ดง” ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทน
ทหารผ่านศึก ผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษาประเทศชาติให้มเี อกราช
จนถึงทุกวันนี้ สีแดงของดอกป๊อปปี้ สือ่ ถึงเลือด
ของทหารหาญ ที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดิน
ด้วยความเสียสละ การซือ้ ดอก
ป๊ อ ปปี ้ ใ นวั น ทหารผ่ า นศึ ก
จึ ง ถื อ เป็ น การยกย่ อ งและ
ช่วยเหลือเหล่าทหารกล้า

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

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

