สรุปประเด็นในรายการ
“ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เกี่ยวข!องกับการบริหารราชการของจังหวัด
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส2วนราชการ
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5 ธันวาคม วันสําคัญของชาติ
เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันสําคัญของชาติ โดยเปนวันคล#ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเปนวันชาติ
และวันพ2อแห2งชาติ นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น#องประชาชนคนไทยร2วมจิตน#อมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งทรงมีคุณูปการอย2างใหญ2หลวง จึงขอให#รวมใจไทยทั้งชาติให#
เปนหนึ่งเดียว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพร#อมนําพาประเทศของเราไปสู2การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนั้น องค=การอาหารและเกษตรแห2งสหประชาชาติ (FAO) ได#กําหนดให#วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปเปน “วันดินโลก” (World Soil Day) ตามวันคล#ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ “ในหลวง
รัชกาลที่ 9” ด#วยพระองค=ทรงเปนผู#นําในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติ พร#อมทั้งสหภาพ
วิ ท ยาศาสตร= ท างดิ น นานาชาติ ได# เ ข# า เฝO า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท ทู ล เกล# า ฯ ถวาย “รางวั ล
นักวิทยาศาสตร=ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด2ในหลวงรัชกาลที่ 9
ซึ่งแสดงให#เห็นถึงพระปรีชาสามารถถึงบทบาท และความสําคัญของทรัพยากรดินที่มีต2อความมั่นคง
ทางอาหารของโลกอย2างมาก ทั้งในป[จจุบันและในอนาคต
ในโอกาสวันสําคัญดังกล2าว นายกรัฐมนตรีได#อัญเชิญพระราชดํารัสอันทรงคุณค2าของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ “ศาสตร=พระราชา” ซึ่งทรงพระราชทานให#แก2ปวงชนชาวไทยได#น#อมนําไปคิด
และปฏิบัติ ดังนี้ “บ!านเมืองของเรากําลังต!องการ การปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ทางที่เราจะชวยกัน ได!ก็คือการที่ทําความคิดให!ถูกและแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของ
บ!านเมืองเป9นที่ หมายต!องเพลาการคิ ดถึงประโยชนเฉพาะตัว และความขัดแย! งกัน ในสิ่งที่มิใ ช
สาระลง” ทั้งนี้ “7 ทศวรรษ แห2งการพัฒนาประเทศ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู2หัว รัชกาล
ที่ 9 ทรงให#ความสําคัญกับ “คน” ในฐานะที่เปนป[จจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาโดยทรงเน#นการบําบัด
ทุกข=บํารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู2ของประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถยืนหยัด
อยู2ได#ด#วยตนเองอันเปนพื้นฐานของการพัฒนาอย2างยั่งยืน

๒

ทุกส2วนราชการ
การน!อมนําพระราชดํารัสมาเป9นมงคลแกชีวิตและการทํางาน
เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ#าอยู2หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให# นายกรั ฐมนตรี นํ ารั ฐ มนตรีใหม2เ ข# าเฝO าฯ ณ พระที่ นั่งอั มพรสถาน พระราชวั งดุ สิ ต
กรุงเทพฯ เพื่อถวายสัตย=ปฏิญาณก2อนเข#ารับหน#าที่ โดยมีพระราชดํารัสให#คณะรัฐมนตรี มีกําลังใจ
กําลังกายและกําลังสติป[ญญาในการปฏิบัติหน#าที่ตามที่ได#ถวายสัตย=ปฏิญาณไว# เพื่อรักษาความมั่นคง
ของชาติ เพื่อความสุขและความปลอดภัยของประชาชนให#ดํารงไว#ซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ= ตลอดจน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันงดงามของชาติ ซึ่งเรามีประวัติศาสตร=มายาวนาน อันมี 3
สถาบันหลักของชาติ ปกปOองคุ#มครองประเทศตลอดมา อีกทั้ง พระราชทานแนวทางในการทํางานว2า
ย2อมประสบกับอุปสรรค ป[ญหา ข#อขัดข#องต2าง ๆ ดังนั้น เราจําเปนต#องใช#ป[ญญา มีกําลังใจมีความ
มุ2งมั่นที่ดี และรู#จักแก#ไขสิ่งต2างๆ เหล2านั้น ก็จะนําพาความสุขโดยรวม มาสู2ประเทศชาติและประชาชน
อันเปนหลักชัยในการทํางาน สิ่งสําคัญ ขอให#คํานึงถึง “ศาสตร=พระราชา” แห2งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งไว#มากมาย และทรงปฏิบัติพระองค=เปน
แบบอย2าง หากได#ศึกษาพระราชกรณียกิจให#ถ2องแท# ก็จะเปนแนวทางที่ดีที่จะสืบสานต2อยอดพระราช
ปณิธานของพระองค= สืบไป
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การแก!ไขป;ญหาทุจริต
นายกรัฐมนตรีขอฝาก “สมการแห2งความสําเร็จ” ในยุค “ไทยแลนด= 4.0” ไว#ว2า “ความสําเร็จ
ประกอบไปด#วย ความเพียรและความร2วมมือ” โดยช2วยกันสอดส2องดูแลสังคมและบ#านเมืองให#
ปราศจาก “เชื้อโรคทุจริตคอร=รัปชัน” ทั้งนี้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปถือเปน“วันต2อต#านคอร=รัปชัน
สากล” ซึ่งรั ฐ บาลและ คสช. ให# ความสํ า คั ญ เปนวาระเร2งด2 ว นและวาระแห2งชาติ โดยได# มีการ
ดําเนินการตั้งคณะกรรมการต2อต#านการทุจริตแห2งชาติ (คตช.) รวมทั้งมีศูนย=อํานวยการต2อต#านการ
ทุจริตแห2งชาติ (ศอตช.) เพื่อสนับสนุนภารกิจการปOองกันและปราบปรามการทุจริต ให#มีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น พร# อ มตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณบู ร ณาการด# า นการปO อ งกั น
ปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานและใช# งบประมาณด# า นนี้ อย2 า งไม2 ซ้ํ า ซ# อ น ขณะเดี ย วกั น
ทรัพย=สินที่ ป.ป.ช. ชี้มูล – ร#องต2อศาลให#ริบทรัพย=สินตกเปนของแผ2นดิน ในปงบประมาณ 2559 มี
มูลค2ามากกว2า180 ล#านบาท และเพิ่มเปน 853 ล#านบาท ในปงบประมาณ 2560 โดย ข#อมูลจาก
ผลการสํ า รวจของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค# า ไทย เกี่ ย วกั บ ดั ช นี ส ถานการณ= ค อร= รั ป ชั น ของไทย
(Corruption Situation Index :CSI) เมื่อเดือนมิถุนายนปนี้ สะท#อนให#เห็นผลจากความพยายามของ
รั ฐ บาล - คสช. - ป.ป.ช. และองค= ก รอิ ส ระต2 า ง ๆ ในการต2 อ สู# กั บ ป[ ญ หาการทุ จ ริ ต ภายใต#
แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม2ทนต2อการทุจริต” พร#อมมีจิตสํานึกที่ถูกต#องเคารพในกฎหมาย
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงพร#อมแสดงบทบาทพลเมืองดีในการตรวจสอบและเฝOา
ระวังการทุจริต เพื่อให#ประเทศไทยโปร2งใสและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาชาติบ!านเมืองอยางยั่งยืน
ทุกส2วนราชการ
นายกรัฐมนตรีย้ําต#องปฏิรูปตนเองด#วยการ “พัฒนาจิตใจ” 3 ระดับได#แก2 “จิตสํานึก” เช2น การ
มีคุณธรรมจริยธรรม และการเคารพกฎหมาย ซึ่งเริ่มจากตัวเองก2อน “จิตสาธารณะ” เช2นการคิด
คํานึงถึงส2วนรวม เห็นประโยชน=สุขส2วนรวมเหนือกว2าประโยชน=ส2วนตน และ “จิตอาสา” ซึ่งเปนการ
แสดงออก แสดงพลังในสิ่งที่ถูกต#อง โดยไม2นิ่งเฉยต2อสิ่งที่ผิดและไม2ถูกกฎหมายบ#านเมือง
โครงการตัวอย2าง ในลักษณะ “จิตอาสา” ที่น2ายกย2องในป[จจุบัน คือ โครงการ “ก#าวคนละก#าว
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของตูนบอดี้สแลมและทีมงาน ที่ตั้งใจทําเพื่อประโยชน=ของ
ประชาชนและสังคมในภาพรวม นอกจากจะเปนการสานต2อพระราชดําริโครงการจิตอาสา “เราทํา
ความดี ด#วยหัวใจ” ซึ่งเปนโครงการส2งเสริมให#ประชาชนร2วมกันทําในสิ่งดี ๆ เพื่อบ#านเมืองของสมเด็จ
พระเจ#าอยู2หัวแล#ว ยังมีคุณประโยชน=แฝงอยู2ในโครงการของตูนอีกมากมาย เช2น ความต#องการ “เงิน
บริจาคจํานวนน#อย ๆ จากคนจํานวนมาก มากกว2าเงินบริจาคจํานวนมากจากคนส2วนน#อย” อีกทั้งเพื่อ
เปนการสร# า งรอยยิ้ ม อั น เปนลั กษณะนิ สั ย ประจํ าชาติ ของคนไทย ให# กลั บ คื น มาสู2สั งคมไทย เปน
สะพานเชื่อมสายใยแห2งความรัก ความสามัคคีของคนทั้งประเทศจากทั่วทุ กสารทิศเปนการ “คื น
ความสุขให#กับคนในชาติ” อย2างแท#จริง ตลอดจนเปนการปลุกคนไทยให#สนใจหันมาออกกําลังเพื่อจะ
รักษาสุขภาพ ซึ่งเปนประโยชน=อย2างมากต2อวงการสาธารณสุขของประเทศ และเปนมาตรการ “เชิง
รุก” เน#นการปOองกันมากกว2าการรักษา ทําให#มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข#มแข็ง
ทุกส2วนราชการ
กระแสโลกาภิวัฒน – โลกดิจิทัลในป;จจุบัน
การก#าวไกลไปอย2างรวดเร็ว จะทําให#เกิดป[ญหาความเหลื่อมล้ํามากขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการ
ส2งออก ประเทศไทยจําเปนต#องปรับตัวให#ทัน โดยต#องช2วยกันเร2งสร#างภูมิคุ#มกันเพื่อรองรับความเสี่ยง
และความท#าทายดังกล2าวอย2างมีสติ และใช#ป[ญญาในการบริหารจัดการตามพระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจ#าอยู2หัว โดย“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทาง ซึ่งรัฐบาลและ คสช.
เข#าใจดีถึงป[ญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได#ที่เหมาะสม จึงจําเปนต#องมีการหาแนวทางทําให#
เกิดเครือข2าย การสร#างความเชื่อมโยง ตั้งแต2ระดับบนลงมายังระดับล2างให#ได# ในลักษณะที่เปนกลุ2ม
กิจกรรม ที่ยึ ดโยงกับ กลุ2 ม –สหกรณ=–วิ สาหกิ จชุ มชนที่มีอยู2 ในป[จ จุบั นเพื่อสร# างความเข# มแข็งจาก
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ภายในให#ได#ในทุกภาคการผลิต ที่เปน ไมโคร เอส เอ็ม อี (MSMEs) ให#สามารถเข#าถึงแหล2งเงินทุน–
องค=ความรู#–เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม2 ซึ่งจําเปนต#องสร#างความเข#มแข็งให#ภาคการผลิตของ
ประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เปน เอส เอ็ม อี ไมโคร เอส เอ็ม อี สมาร=ทฟาร=มเมอร=
(SMEs + Smart Farmer) โดยกําหนดสัดส2วนการผลิตให#สอดคล#องกับความต#องการอย2างสมดุล สิ่ง
สําคัญที่สุดคือความเข#าใจจากประชาชนทุกกลุ2มอาชีพ โดยมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู#สิ่งใหม2 ๆ
อย2างสม่ําเสมอ
การขับเคลื่อนประเทศไทย
ทุกส2วนราชการ
ด!านเศรษฐกิจ
ธนาคารโลกได#จัดทํารายงานแนวโน#มการเติบโตแบบมีส2วนร2วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟxกใน
ระยะยาว ซึ่งธนาคารโลกได#จัดกลุ2มประเทศตามความสามารถในการพัฒนาไปสู2ระดับรายได#ที่สูงขึ้น
โดยประเทศไทยอยู2ในกลุ2มเดียวกับมาเลเซีย ซึ่งถือว2ามีพัฒนาการก#าวหน#าไปมาก โดยมีประชากรที่
เริ่มหลุดพ#นจากความยากจน และมีสัดส2วนของประชากรที่ก#าวสู2รายได#ระดับปานกลางในสัดส2วนที่สูง
ขณะเดียวกันธนาคารโลกได#เสนอว2า การที่จะลดระดับความยากจน และยกระดับความเปนอยู2ของ
ประชาชน เพื่อเข#าสู2การเปนประเทศรายได#ปานกลางให#ได#อย2างยั่งยืนนั้นควรมีมาตรการสนับสนุนที่
ดําเนินการอย2างต2อเนื่องใน 3 ด#านพร#อมๆ กัน ได#แก2 1) การให#โอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาชน
เพื่อยกระดับรายได#และความเปนอยู2 ผ2านการสร#างงานที่ให#รายได#สูงขึ้น และการเข#าถึงบริการต2างๆ
ได#ดีขึ้น 2) การสร#างความมั่นคงทางรายได#ให#กับประชาชนทุกกลุ2มผ2านการมีระบบการดูแลด#านสังคม
สาธารณสุข ประกันสังคม และการส2งเสริมการออมและ 3) การที่ภาครัฐเองสามารถดําเนินการให#
ประโยชน=ทางเศรษฐกิจกระจายไปสู2พี่น#องประชาชนอย2างทั่วถึงได#ดีขึ้น ทั้งนี้ แนวทางในการแก#ป[ญหา
ความยากจน ด#วยการสร#างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย2างยั่งยืน ควบคู2กับการลดความเหลื่อมล้ํา ที่
ธนาคารโลกได#นําเสนอนี้เปนสิ่งที่สอดคล#องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได#ดําเนินการมาอย2างต2อเนื่อง
รวมถึงการวางรากฐานในวัน ข#า งหน# าโดยได#บ รรจุไว#ในยุทธศาสตร=ช าติ 20 ป และแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 12 และในช2วงที่ผ2านมา รัฐบาลมีมาตรการต2างๆ ที่ดําเนินการ
ช2วยลดความยากจนลงได#ต2อเนื่อง โดยจํานวนประชากรที่อยู2ใกล#เส#นความยากจน 11 ล#านคน ลดลง
จนเหลือ 7 ล#านคน ในช2วง 4-5 ปที่ผ2านมา แสดงให#เห็นว2าที่ผ2านมาประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดี มี
รากฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ แข็ งแกร2 งและมี ต# น ทุ น ที่ ดีใ นการที่ จ ะส2 ง เสริ ม ต2 อยอดให# มีก ารเติ บโตทาง
เศรษฐกิจได#อย2างต2อเนื่อง
ด!านการเกษตร
ดัชนีรายได#เกษตรกรป 2560 มีทิศทางที่แจ2มใสโดยขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร#อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับป 2559 จากผลผลิตสินค#าเกษตรขยายตัว ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้ําที่มี
ประสิทธิภาพของรัฐบาลในช2วงปที่ผ2านมา ทําให#ทุกภูมิภาคของประเทศสามารถทําการเพาะปลูกได#
เพิ่มขึ้นและยังมีน้ําต#นทุนเหลือเพียงพอสําหรับการทําการเกษตรฤดูแล#งป 2561 อีกด#วยนอกจากนี้
หนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ป 2560 มีแนวโน#มใกล#เคียงกับป 2559 จะเห็นว2าส2วนใหญ2หรือกว2า
40% เปนการกู#ยืมเงินระยะสั้น สําหรับใช#เปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเปนการลงทุนเพื่ออนาคต ไม2ใช2
การสร# า งหนี้ ที่เ กิ ด จากความไร# วิ นั ย การออมหรื อฟุ{ มเฟ| อย จากการสร# า งดี มานด= เ ที ย มแต2 เ ปนการ
ดําเนิ นการที่มีแผนงานทั้งในการผลิต และเก็บรักษาผลผลิต เพื่อรอการจําหน2าย ทั้ งนี้ “หนี้สิน ”
ดังกล2าวสอดคล#องกับทิศทางการขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดรับกับรายได#เงินสดทาง
การเกษตรของครัวเรือนป 2560 ที่มีแนวโน#มเพิ่มขึ้น ซึ่งประเมินได#ว2าเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของ
ไทยขยายตัวต2อเนื่องในหลายภูมิภาคเมื่อเทียบกับช2วงเดียวกันในปก2อน ในขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยมี
แนวโน#มลดลงอย2างต2อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลมีอีกหลายมาตรการที่ต#องการสร#างความเข#มแข็ง
ให#กับพี่น#องเกษตรกร ได#แก2 แพ็กเกจช2วยหนี้เกษตรกรเปนการแก#ไขป[ญหาหนี้สินพร#อมกับการฟ|}นฟู
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ประเด็น
อาชีพการเกษตร ในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล การทําไซโล (ยุ#งฉาง) เก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อ
ชะลอสินค#าเกษตรออกสู2ตลาดพร#อมกัน ตลอดจนมาตรการการส2งเสริมให#รวมกลุ2มเปนวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ=และเกษตรแปลงใหญ2ที่เข#มแข็ง โดยรัฐบาลได#ติดตามป[ญหาพี่น#องเกษตรทุกกลุ2มด#วยความ
เปนห2 วงอยู2 เสมอ โดยได# กําชับให#ทุกหน2ว ยงานและข#าราชการที่เกี่ ยวข#องได# ติดตามข#อมูลข2า วสาร
ความคืบหน#าและปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรให#สมบูรณ=ครบถ#วนด#วยความเข#าใจพร#อมสามารถชี้แจงทํา
ความเข#าใจกับประชาชนได# ตลอดจนทันต2อสถานการณ=และต#องทํางานเชิงรุกโดยเข#าหาประชาชนทุก
กลุ2มเปOาหมายด#วยการลงพื้นที่พร#อมให#พี่น#องเกษตรกรได#ติดตามข2าวสารในช2องทางที่ตนเองมีพร#อม
พูดคุยกับเจ#าหน#าที่ของรัฐได#ตลอดจนใช#กลไกของชุมชนหรือท#องถิ่นในการกระจายข2าวสารให#รู#ทั่วถึง
กันด#วย
โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนทั่วประเทศ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและสิ่งหนึ่งที่อยู2คู2สังคมคือ“ตลาด”ซึ่งเปนปลายทางของ
วงจรเกษตรกรรม ทั้งนี้“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ที่นายกรัฐมนตรีได#ริเริ่มขึ้นนั้นเปนมากกว2าตลาด
สดทั่ว ไปแต2 จะเปนแหล2 งแลกเปลี่ย นสิ นค# า จับ คู2 ธุร กิจ กิจ กรรมชุมชนท2องเที่ย วในท# องถิ่น ไปในตั ว
ป[จจุบันดําเนินการมา 37 ครั้ง 3 ปแล#ว มียอดผู#ประกอบการกว2า 7,800 ราย และมีผู#เข#าชมกว2า
3.8 ล#านคน และตลาดมียอดการจําหน2ายสั่งซื้อสินค#ามากกว2า 1,900 ล#านบาท โดยจะปxดตลาดลง
สิ้นปนี้ (27 ธันวาคม 2560) ซึ่งได#จัดงานตลาดคลองผดุงฯ ครั้งสุดท#ายนี้ ภายใต#ชื่องาน “สุด
ยอด SMEs สงสุข สงท!ายสงความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” ระหว2างวันที่ 12 – 27
ธันวาคมนี้
อย2างไรก็ตามรัฐบาลได#ขยายผลความสําเร็จดังกล2าว ไปสู2 “ตลาดประชารัฐ” ซึ่งได#เปxดตลาดพร#อม
กัน ทั่ ว ประเทศไปแล# ว ตั้ งแต2 วั น ที่ 5 ธั น วาคมที่ ผ2 า นมาโดยมี ผู# เ ข# า ร2 ว มโครงการทั้ งสิ้ น มากกว2 า
120,000 รายส2วนใหญ2เปนกลุ2มผู#ค#าในชุมชน ผู#ค#าหาบเร2แผงลอย และเกษตรกร โดยได#นําสินค#า
เกษตร ผัก ผลไม# อาหารพร#อมรับประทาน รวมทั้งสินค#า OTOP และ CPOT (สินค#าทางวัฒนธรรม)
เข#าไปจําหน2าย ในตลาดประชารัฐ “คนไทยยิ้มได#” ของกรมการพัฒนาชุมชนและตลาดประชารัฐ
ท#องถิ่นสุขใจของกรมส2งเสริมการปกครองท#องถิ่นทั้งนี้ผลการดําเนินงานจากการเปxด “ตลาดประชา
รัฐ” พร#อมกัน 6,520 แห2ง ทั่วประเทศ ช2วง 5 – 7 ธันวาคม ที่ผ2านมา มียอดผู#ประกอบการรายใหม2
เกือบ 48,000 ราย มีประชาชนชมงานร2วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค#า เกือบ 5 แสนคน รวมมูลค2า
การค#าขายและสั่งซื้อสินค#าผลิตภัณฑ= ประมาณ 69 ล#านบาท
นายกรั ฐ มนตรี ยั งมี ความประทั บใจที่ ไ ด# รั บ รายงานว2 า มี บ างตลาดมี การขยายผลเชื่ อ มโยงกั บ
แผนพัฒนาของชุมชนของตนเอง และเมื่อร2วมมือกับโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาลทําให#ร#านค#าที่
มีแต2เดิม 40 ร#านเพิ่มจํานวนเปนกว2า 100 ร#าน มีประชาชนมาเที่ยวชมและจับจ2ายใช#สอยจนทํา
รายได#เพิ่มจากปกติวันละ 40,000 บาท เพิ่มเปน 140,000บาทต2อวันส2งผลให#กลุ2มกรรมการวัด
โตนดกลุ2มชมรมตลาดน้ําวัดโตนดกํานันผู#ใหญ2บ#านและกลุ2มชาวสวน ได#มารวมตัวกันช2วยกันบริหาร
จัดการตลาดดังกล2าวโดยร2วมกันหารือ คิดค#นริเริ่มและสร#างสรรค=เพื่อทํากิจกรรมเสริมใหม2ๆ เปนการ
ต2อยอดตลาดให#เปนที่ถูกใจประชาชนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ในระยะต2อไป จะเน#นนําจุดเด2นในเรื่องของ
ตลาดสะอาด ปลอดภัย และไม2ใช#ภาชนะที่ทําจากโฟมไปเปนต#นแบบตลาดประชารัฐ และตลาดชุมชน
ทั่วประเทศ พร#อมกําหนดให#มีผู#บริหารจัดการตลาดประชารัฐพร#อมทั้งจัดฝ•กอบรมผู#ประกอบการราย
ใหม2เพื่อสร#างผู#ประกอบการที่สามารถค#าขายและหาเลี้ยงชีพได#ด#วยตนเอง ตลอดจนคัดเลือกตลาด
ประชารัฐที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงกับการท2องเที่ยว อีกทั้งส2งเสริมกลยุทธ=ด#านการประชาสัมพันธ= เพื่อ
นําไปสู2การต2อยอดและส2งเสริมด#านการตลาด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศให#เกิด
ความยั่งยืนต2อไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-สนง.พาณิชย=
จังหวัดฯ
-สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัดฯ
-ส2วนราชการที่
เกี่ยวข#อง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส2วนราชการ
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การขับเคลื่อนประเทศไทยด!วย 10 อุตสาหกรรมเปGาหมาย
เปนอีกส2วนสําคัญของ “ไทยแลนด= 4.0” โดยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นํา
ร2องอีก 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต สะท#อนให#เห็นลู2ทางที่สดใส โดยในระยะ 3 ปที่ผ2าน
มานี้ของรัฐบาลเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนโดยต2อเนื่องอีกครั้ง มีการขอรับการส2งเสริมการลงทุน ทั่ว
ประเทศแล#ว กว2า 6,300 โครงการ คิดเปนมูลค2าเงินลงทุนกว2า 2.7 ล#านล#านบาท เฉพาะในพื้นที่
EEC อีกเกือบ 1,700 โครงการ คิดเปนมูลค2าเงินลงทุน 1.3 ล#านล#านบาท หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของ
โครงการทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีมูลค2าเกือบครึ่งที่ขอรับการส2งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส2งเสริมการลงทุน (BOI)
ทั้งนี้ ผลของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล2าว สืบเนื่องมาจากความมีเสถียรภาพทางการเมือง การ
มีนโยบายที่ชัดเจน และการบริหารประเทศอย2างมียุทธศาสตร= ส2งผลให#นักลงทุนต2างชาติมีความมั่นใจ
ในการนําเงินจํานวนมากเข#ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งความก#าวหน#าต2าง ๆ เหล2านั้น นายกรัฐมนตรี
ขอนํามาเล2าให#พี่น#องประชาชนได#รับทราบ และจะได#เตรียมความพร#อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลกในอนาคตอย2างรู#เท2าทันสถานการณ=โดยเฉพาะเยาวชน นักศึกษา แรงงาน จะได#
มองเห็นโอกาสของงานและความมั่นคงของอนาคตด#วย
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ประชาธิปไตยกับพี่น!องประชาชน
ทุกส2วนราชการ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน หากมองไปรอบ ๆ โลกจะเห็นว2าหลาย ๆ ประเทศ
ในโลกประสบป[ญหาทางการเมืองคล#าย ๆ กัน ซึ่งตลอด 20 ปที่ผ2านมา มีคนออกไปใช#สิทธิ์เลือกตั้ง
น#อยลงอย2างต2อเนื่อง ไม2ว2าจะเปนอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม#แต2สหรัฐอเมริกาเอง ที่เคยมีผู#
ออกไปใช#สิทธิ์ เกือบร#อยละ 90 ในป 1992 ลดลงมาเหลือ ประมาณ 66% ในป 2012 ซึ่งอาจ
กล2 าวได# ว2 า “ประชาธิปไตยในรูป แบบของสภาผู#แทน” นั้น อาจหมดสมั ย ไปแล# ว กลายเปนยุ ค
“ประชาธิปไตยแบบมีส2วนร2วม” โดยมีหลัก 5 ประการที่ต#องคํานึงถึง ได#แก2 ความซื่อสัตยของ
นักการเมือง นับเปนหลักการพื้นฐานสําคัญสุดในการสร#างศรัทธาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งต#อง
โปร2 ง ใส นั ก การเมื อ งต# อ งเปx ด เผยและยุ ติ ธ รรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (โดยประชาชน) คื อ ต# อ งไม2
สนั บ สนุ น นั ก การเมื อ งที่ เ ห็ น แก2 เ งิ น หรื อ ใช# เ งิ น ในการลงทุ น เพื่ อ เข# า สู2 ก ารเมื อ ง และแสวงหา
ผลประโยชน=ในอนาคต รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยกัน โดยช2วยกันสร#างชุมชนที่แข็งแรง มีกฎเกณฑ= และ
มี ก ฎหมายที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล# อ งกั บ บทบาทขององค= ก รภาคเอกชนที่ มี ม ากขึ้ น ตลอดจน
การเข!าถึงจิตใจประชาชน โดยนักการเมือง รัฐบาล และข#าราชการสามารถแบ2งป[น พร#อมสร#างความ
เข#าใจกับประชาชนได#ง2ายขึ้น ผ2านเทคโนโลยี เช2น อินเตอร=เน็ต และมีความโปรงใส ซึ่งจําเปนจะต#องมี
เพื่อเปนการสร#างความเชื่อมั่นให#กับทุกภาคส2วน
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ทุกส2วนราชการ
การแก!ป;ญหาความยากจนของผู!มีรายได!น!อย
ขอทําความเข#าใจว2า ไม2มีใครสามารถทําได#ในเวลาอันรวดเร็ว ไม2ว2าจะเปนนักการเมือง รัฐบาล
เลือกตั้ง หรือไม2เลือกตั้ง เพราะว2าเปนป[ญหาเชิงโครงสร#างซึ่งหยั่งรากลึกมานาน จําเปนต#องแก#ป[ญหา
ในหลายด#านไปพร#อม ๆ กัน และต#องใช#เวลาซึ่งไม2น2าแปลกใจที่จะเห็นเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศใน
โลก รวมถึงประเทศไทยผูกติดไว#กับผู#ประกอบการขนาดใหญ2 ซึ่งถือเปนส2วนน#อย หรือ 1-10% ของ
ประชากรของประเทศ และป[ ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า นี้ ที่ ผ2 า นมานั้ น เปนผลมาจากส2 ว นแบ2 ง ของ
ผลประโยชน=จากการประกอบการของนักธุรกิจ ซึ่งคนเหล2านี้ก็ต#องแบกรับความเสี่ยงตามหลักการ
ธุรกิจ ก็ควรได#ส2วนแบ2งจากกําไรมากที่สุด ขณะที่กําไรที่ถูกส2งลงมาสู2ลูกจ#างและแรงงาน จะมีสัดส2วนที่
น#อยกว2าและต#องนํามาแบ2งสรรป[นส2วนให#กับคนจํานวนมาก ที่รวมถึงผู#ผลิตขั้นต#น ผู#ปลูก เกษตรกร
และแรงงาน ทั้งนี้ จึ งมีความจําเปนที่ จะต# องเร2งให#เกิ ดการเรี ยนรู# ในเรื่องต2าง ๆ ให#ทั้งกฎระเบีย บ

ลําดับ

ประเด็น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบการค#าเสรี และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง 3 ปที่ผ2 านมา รัฐบาลได#พยายามอย2า งเต็มที่ และให#
ความสําคัญกับการวางรากฐานหรือวางโครงสร#าง ที่จะช2วยสร#างความยั่งยืนให#กับรายได#ของพี่น#อง
ประชาชนใน 3 ด#านหลัก ได#แก2 การสร!างความเข!มแข็งให!กับพี่น!องเกษตรกรและชุมชน โดย
ยกระดับเปน smart farmer ที่พึ่งพาตัวเองได# และผลิตสินค#ามีคุณภาพ การทําเกษตรแปลงใหญ2 ที่มี
เกษตรกรเปนศูนย=กลาง โดยมีภาครัฐสนับสนุนและมีกลุ2มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการร2วมกัน เพื่อ
จัดหาป[จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม รวมถึงการใช#กลไกการดําเนินงานของบริษัทประชา
รัฐ เพื่ อเพิ่ มรายได# ให# กับ ชุ มชน การเพิ่ มขี ด ความสามารถทางการแขงขั น โดยการพั ฒ นาเกษตร
สมัยใหม2 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ การส2งเสริม SMEs ทั้งในเรื่องการเข#าถึงแหล2งเงินทุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและการถ2ายทอดทักษะ การบริหารจัดการจากบริษัทขนาดใหญ2 ในโครงการพี่ช2วย
น#อง และการสร!างโอกาสให!กับเกษตรกรและผู!ประกอบการขนาดเล็ก ผานโครงการตลาดชุมชนใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อให#เกษตรกรมีช2องทางในการเชื่อมโยงกับธุรกิจ เช2น ตลาดประชารัฐ ตลาดชุมชน
เพื่อธุรกิจท#องถิ่น รวมถึงการส2งเสริม SMEs และ Start ups เพื่อให#ผู#ประกอบการสามารถเข#าสู2ตลาด
ต2างประเทศได#ดีขึ้น การพัฒนาศักยภาพของสินค#า OTOP และการพัฒนา E-Commerce ในการเปน
ช2องทางขยายตลาดของเกษตรกรและ SMEs ขณะเดียวกันทุกกลุ2มทุกฝ{ายต#องช2วยกันคิด ช2วยกันทํา
ช2 ว ยกั น แก# ป[ ญ หาจากต# น ตอ พร# อ มสร# า งการเรี ย นรู# และรั บ รู# ถึ ง แนวทางที่ ถู ก ที่ ค วรด# ว ย
สําหรับระบอบประชาธิปไตยและระบบการค#าเสรี อาจจะเปนระบอบที่ทุกคนคิดว2าดีที่สุด
อย2างไรก็ตามทุกอย2างเมื่อมีดี ก็ต#องมีไม2ดี หรือมีผลข#างเคียงเกิดขึ้นด#วย แต2เมื่อตัดสินใจแล#วว2าจะเปน
ประชาธิปไตย ก็ควรจะร2วมมือกันแก#ป[ญหาด#วยประชาธิปไตย แบบมีส2วนร2วมกันให#มากขึ้น พร#อมฝาก
ให# ทุกภาคส2 ว นช2 ว ยกั น คิ ด ว2 า มี สิ่ งใดบ# า งที่ จ ะมาช2 ว ยแก# ป[ ญ หาเหล2 า นี้ ไ ด# ร วดเร็ ว ยิ่ งขึ้ น ซึ่ งมี ห ลาย
ประเด็นที่ต#องคิดถึงวิธีการนํามาประยุกต=ใช#ให#เหมาะสมกับสถานการณ= การบริหารทรัพยากรให#เปน
ประโยชน=อย2างเปนธรรม การปรับระบบภาษี และเพิ่มการมีส2วนร2วมของประชาชนอย2างเปนรูปธรรม
ตลอดจนช2วยกันประคับประครองเพื่อนําไปสู2การสร#างประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนต2อไป
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การก!าวสูศักราชใหม
ทุกส2วนราชการ
นายกรัฐมนตรีขอให#คนไทยทุกคนมองป[ญหาแบบใหม2 ๆ โดย “แปลงป[ญหาเปนโอกาส” ที่ทุก
ภาคส2วนจะได#ร2วมแรง ร2วมใจกัน สานพลัง “ประชารัฐ” ผลักดันให#ร2วมกันต2อสู#กับป[ญหาน#อยใหญ2
เช2 น จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ= ที่ มี ร ายได# น# อ ย แต2 ร ายล# อ มด# ว ยจั ง หวั ด ต2 า ง ๆ ที่ มี ร ายได# สู ง ก็ ต# อ งจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร=ภาคและกลุ2มจังหวัดร2วมกัน โดยไม2ทิ้งกาฬสินธุ=ไว#ข#างหลัง สร#างความเชื่อมโยงให#ได#ในทุก
กิจกรรม ซึ่งจะเสริมสร#างความเข#มแข็งร2วมกันได#อย2างยั่งยืน
ขณะเดียวกันรัฐบาลได#มียุทธศาสตร=ในการบริหารประเทศในภาพรวม ตามนโยบาย “ไทยแลนด=
4.0” เช2 น การนํา เทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาสนับ สนุน การพั ฒ นาประเทศและการให# บริ การ
ประชาชน หรือ “โปลิศ ไอ เลิ้ท ยู” (Police i lert u) โดยสํานักงานตํารวจแห2งชาติ ซึ่งได#ขยายพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม เฉพาะในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลไปสู2 ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศแล# ว ป[ จ จุ บั น มี ย อด
ประชาชนดาว=นโหลด “แอปฯ ช2วยชีวิต” นี้ไปใช#แล#ว จํานวนกว2า 2 แสนราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอ
แนะนําให#เด็ก ผู#หญิง คนชรา ผู#บกพร2องทางร2างกาย ได#มีไว#ใช#ยามฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร#าย ซึ่งไม2อาจ
คาดการณ=ได#ล2วงหน#า หรือเกิดอุบัติเหตุจากกรณีที่มีการสัญจรทางถนนที่คับคั่ง พร#อมทั้งมี “ศูนย=กลาง
แอปพลิเคชันภาครัฐ” (GAC) ซึ่งเน#นให#บริการประชาชน โดยตอบสนองความต#องการในการใช#
ชีวิตประจําวันเปนหลัก

ลําดับ

ประเด็น
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เนื่องในวันขึ้นปKใหมและวันนักขัตฤกษที่จะมาถึง
นายกรัฐ มนตรี ได# แสดงความห2 วงใยถึ งเรื่องแรกเกี่ย วกั บ “อุบั ติเ หตุ” จากการใช#ร ถใช#ถนน
โดยเฉพาะอย2างยิ่งสถิติการเสียชีวิตบนท#องถนนของคนไทย ซึ่งสูงเปนอันดับต#น ๆ ของโลก เปนสิ่งที่
ทุกคนจะต#องตระหนักและช2วยกันลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียให#ได# ด#วยการเคารพกฎจราจร มีน้ําใจ
ให#เพื่อนร2วมทาง และที่สําคัญ ก็คือ “เมาไม2ขับ” จําเปนอย2างยิ่งที่ทุกฝ{ายต#องช2วยกันและร2วมมือกัน
เพราะอุบัติเหตุไม2เพียงทําร#ายตัวท2านเท2านั้น แต2ยังสร#างความเสียหายแก2ชีวิตและทรัพย=สินของผู#อื่น
รวมทั้งครอบครัว พร#อมกันนี้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลกับเรื่องการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ในหลาย
ลักษณะ เรื่องของแก‡ง Call Center ที่ระบาดอยู2ในป[จจุบัน เรื่องการหลอกลวงต2าง ๆ การลงทุนต2าง
ๆ ไม2ถูกต#องทั้งหมด เพราะฉะนั้นอยากให#ทุกคน โดยเฉพาะผู#สูงอายุ ต#องรู#เท2าทันเทคโนโลยี ทันกล
การลวง ให#ใช#สติ วิเคราะห=ด#วยเหตุด#วยผล สิ่งแรกก็คือ ท2านต#องเข#มแข็งเสียก2อน ท2านต#องคิดว2า
เหตุผลคืออะไร ทําไมถึงได#เงินมากขนาดนั้น เปนไปได#หรือไม2 โดยเฉพาะอย2างยิ่งพวกที่มาหลอกว2า
ท2านทําผิดโน2น ผิดนี่ แล#วจะแก#ไข หรือรื้อทําคดีให# ก็ในเมื่อท2านรู#ว2าท2านไม2ได#ทําความผิด แล#วท2านจะ
ไปให#เขาทําไม จึงขอให#ตรวจสอบให#แน2ชัดหรือสอบถามโดยตรงจากสายด2วนของหน2วยงานที่เกี่ยวข#อง
หรือ 1567 “ศูนย=ดํารงธรรม”

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส2วนราชการ
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