
เกษตรกรรม
๘ มาตรการบรรเทาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบและเตรียมรับมือภาวะฤดูแล้ง

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง ทีใ่ช้รปูแบบ 

การลงทุนโดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

สาธารณูปโภค
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นใต้ดิน 

เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

อ่านต่อหน้า ๕อ่านต่อหน้า ๕ อ่านต่อหน้า ๘

เรื่องไทยในต่างแดน

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มั่นคง
Stability

มั่งคั่ง
Prosperity

ยั่งยืน
Sustainability

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จดหมายข่าวรัฐบาล การค้า การพาณิชย์
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

ในการจดทะเบียนธุรกิจ

การศึกษา
การเรียนอาชีวะระบบทวิภาคี เพื่อรองรับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ปฏิรูปประเทศไทย
รู ้จักพระราชบัญญัติความเท ่าเทียม 

ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านต่อหน้า ๖

ในโอกาสการครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้ง 

ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( U n i t e d  N a t i o n s :  U N )  

พลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได ้ร ่วมกับผู ้น�าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  

๑๙๓ ประเทศ เข ้ าร ่ วมการประชุมสมัชชา

สหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ท่ี ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก

ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ผ่านมา สหประชาชาติ 

ได้แสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประชาคมโลก 

โดยไทยได้เข ้าไปมีส่วนร่วมในทั้งสามเสาหลักของ

ภารกิจสหประชาชาติ ทั้ งการรักษาสันติภาพและ 

ความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นแนวทาง อนัน�าไปสู่ 

การก�าหนดวสิยัทศัน์ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยั่งยืน”

อ่านต่อหน้า ๑๐

อ่านต่อหน้า ๑๐

อ่านต่อหน้า ๑๑

 การประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่๗๐ 

เส้นทางสู่สันติภาพ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน

เพื่อประชาชน
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จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี

“...แนวทางการพัฒนาประเทศของไทย 

ได้รับแรงบันดาลใจจาก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซ่ึงเน้นการเติบโตอย่างย่ังยืน และท่ัวถึง 

...ขณะเดียวกันต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจ

ของคนในชาติ ในทุกระดับ...” 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี 

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี

ในการเสวนาระดับผู้นำา 

ในหัวข้อ “ยุติความยากจนและความหิวโหย”

ณ Trusteeship Council 

สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
	 ภายหลังจากท่ีผมตัดสินใจเข้ามายุติสถานการณ์ 

ความขดัแย้งกนัเองของคนในชาต	ิท่ีลุม่ 	ๆดอน 	ๆมากว่า	๑๐	ปี 

เพราะยอมไม่ได้ท่ีจะเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 

ตกอยู่ในภาวะ	 “ประเทศล้มเหลว”	 (Failed	 State)	 

และนับเป็นเวลากว่า	๑	ปี	แล้ว	ท่ีผมอาสาเข้ามาเป็นผูน้�า 

การเปล่ียนผ่านครัง้ส�าคัญของประเทศ	ในการวางรากฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	ด้วยการปฏิรูปประเทศทุกมิติ	และ 

ส่งเสริมประชารัฐ	เพ่ือสร้างประชาธปิไตยในแบบอย่าง 

ทีเ่หมาะสมกบัสังคมไทย	

เมื่อปลายเดือนกันยายนท่ีผ่านมา	ผมได้มีโอกาส 

ครัง้ส�าคญั	ส�าหรบัการเปิดประตบู้านให้ผูน้�าประเทศต่างๆ 

เกอืบ	๒๐๐	ประเทศท่ัวโลกทีเ่ข้าร่วม	การประชมุสมชัชา 

สหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่๗๐ และการประชมุ

สหประชาชาตริะดบัผูน้�า เพือ่รองรบัวาระการพฒันา 

ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕	ได้เห็นภายในบ้านของเรา 

ว่าปลอดภยัขึน้	สะอาดขึน้	น่าอยูข่ึน้	เพราะเรา	“รูร้กั	สามคัค”ี	

ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เราปัดกวาด 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	และเราท�ากฎหมายให้เป็นกฎหมาย	 

เพือ่สร้างความเข้าใจ	ความเชือ่มัน่	และให้เหน็ความจรงิใจ

ของรฐับาล	โดยตวัชีว้ดัความส�าเรจ็	คือ	ความสงบเรยีบร้อย

และรอยย้ิมบนใบหน้าของคนไทย	คนรายได้น้อยยิ้มได	้ 

เพราะมงีาน	มรีายได้	เกษตรกรยิม้ได้	เพราะรฐัไม่โดดเดีย่วเขา 

ไม่ละเลยปัญหา	รฐัใส่ใจดแูลความเดอืดร้อนของเกษตรกร	

และข้าราชการพร้อมท�างานอย่างเตม็ทีเ่พราะไม่ถกูแทรกแซง

และชีน้�า

	ส่ิงท่ีผมแบ่งปันกับผู้น�าประเทศต่างๆ	ระหว่างการประชมุ

ครัง้นี	้เพือ่สร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนืร่วมกนัของประชาคมโลก	 

มอียู	่๒	ประการส�าคญั	คือ	ประการแรก	เราต้องเอ้ืออาทรต่อกนั	 

ลดความหวาดระแวง	เดนิไปด้วยกนั	ไม่มใีครน�า	ไม่มใีครตาม	

ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั	ไม่มคีวามแตกต่าง	ไม่มช่ีองว่างระหว่างกนั 

โดยผมเสนอหลกัการ	“ไทย+๑”	หรอื	+๒	+๓	คอื	เราและ

เพื่อนเรา	จะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเสมอ	 

แ ละแสดงให ้ เห็นว ่ า เราพร ้อมเป ็นสะพานเชื่ อม 

ไทย	–	ภมูภิาค	–	ประชาคมโลก	ให้อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	 

ประการที่สอง	ผมได้เล่าที่มาความส�าเร็จที่ประเทศไทย

สามารถยกระดบัตนเองจากประเทศทีม่รีายได้ต�า่	ขึน้มาเป็น 

ประเทศทีม่รีายได้ปานกลางระดบับนได้อย่างก้าวกระโดด	 

ด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

คือ	ความพอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกัน	อันมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	โดยรฐับาลส่งเสรมิให้ประชาชน 

ได้น�าไปยดึถอืเป็นแนวทางในการด�ารงชวีติประจ�าวนัด้วย

	ผมอยากย�า้ว่า	การพัฒนาทีย่ัง่ยนืต้องเน้นการพฒันาคน	

โดยเริม่ทีจ่ติใจ	นอกจากต้องศรทัธาในความดแีล้ว	เรายงัต้อง

ไม่ยอมรบัความเลว	ทีส่�าคญั	เราจะต้องเหน็ประโยชน์ส่วนรวม	

เหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตวั	

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมือ่สภาปฏริปูแห่งชาต ิหรอื สปช. สิน้สดุลง 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐธรรมนูญ 
แ ห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
พ .ศ. ๒๕๕๗ แก ้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
ขึน้แทน สปช. เรามาท�าความรูจ้กั สปท. กนั

สปท.	ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน	๒๐๐	คน	จากผู้มี

สัญชาติไทย	มีอายุไม่ต�่ากว่า	๓๕	ปี	และให้มีการแต่งต้ัง

สมาชิกสปท.	เป็นประธานสภาฯ	๑	คน	และรองประธาน

สภาฯ	ไม่เกิน	๒	คน	ตามมติ	สปท.

อ�านาจหน้าที่ของ สปท. คือ

๑.	 ศึกษา	วิเคราะห์	จัดท�า	แนวทางและข้อเสนอ

แนะเพื่อการปฏิรูป	๑๑	ด้าน	 ได้แก่	 ด ้านการเมือง	 

การบรหิารราชการแผ่นดนิ	กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

การปกครองท้องถิน่	การศกึษา	เศรษฐกจิ	พลงังาน	สาธารณสขุ 

สิ่งแวดล้อม	สื่อสารมวลชน	และสังคม	เพื่อเสนอต่อ 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ	คณะรฐัมนตร	ีคณะรกัษาความสงบ 

แห่งชาติ	หากเห็นว่ากรณใีดจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตัหิรอื

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญข้ึนใช้บงัคับ	ให้	สปท.

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ	เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

กรณท่ีีเป็นร่างพระราชบญัญติัการเงนิ	หรอืร่างพระราชบญัญติั 

ประกอบรัฐธรรมนูญ	ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

กลไกส�าคัญในการพัฒนาชาติไทย
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ”

๒.	 ตราข้อบงัคบัเกีย่วกบัการเลอืก	และการปฏบิตัหิน้าที่

ของประธาน	รองประธาน	และกรรมาธกิาร	วธิกีารประชมุ 

การเสนอ	และพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิละร่างพระราช

บญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู	การเสนอญัตตกิารอภปิราย	

การลงมติ	การตั้งกระทู้ถาม	การรักษาความเรียบร้อย	 

ให้ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป	

สปท. คือกลไกส�ำคัญในกำรปฏิรปูประเทศไทยในหลำยด้ำน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

2 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บรรณาธิการอ�านวยการ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา พล.อ.จีระศักดิ์ 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 สวัสดิ์ภักดี  ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  

พ.อ.เทวัญ ตันกุล  จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู  มนฑิรา วิโรจน์อนันต์  พ.อ.หญิง วรพรรณ คะรุรัมย์  ศรมณ เทพแก้ว  ศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
บรรณาธิการบริหาร คณิศร์ สุวรรณเดช บรรณาธิการ นพวรรณ รุ่งสาโรจน์ ฝ่ายจัดการทั่วไป พรกมล ภมรานนท์

รายนามคณะผู้จัดท�าจดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

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

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สมเดจ็พระปิยมหาราช
กษตัรย์ิในดวงใจชาวไทย

๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ ได ้เกิดเหตุการณ์
ความเศร้าโศกครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศไทย 
เมือ่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รชักาลที ่๕ ทรงพระประชวรและเสดจ็สวรรคต  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของปวง
ราษฎร ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุอเนกประการ 
และพระราชทานความร่มเยน็เป็นสขุแก่ราษฎร 
จนกลายเป็นกษตัรย์ิในดวงใจของชาวไทย

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 

๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” และ

ก�าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ พร้อมให้เจ ้าหน้าที่

กรุงเทพมหานครและส�านักพระราชวัง จัดตกแต่ง 

พระบรมราชานสุาวรย์ี ตัง้ราชวตัฉิตัร ๕ ชัน้ ประดบัโคมไฟ 

ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 

ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

รัชกาลที่  ๕ มีพระนามเดิมว ่า  สมเด็จเจ ้าฟ ้า

จฬุาลงกรณ์ พระราชสมภพเมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๓๙๖  

เป็นพระราชโอรสองค์ที ่๔ ในรชักาลที ่๔ และพระนางเจ้าฟ้า

ร�าเพยภมราภริมย์ (สมเดจ็พระเทพศรินิทรา พระบรมราชนิ)ี 

และได้บรมราชาภิเษกคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๔๑๑ ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

เนือ่งจากขณะนัน้พระองค์ทรงมพีระชันษาเพยีง ๑๖ ปี 

ยงัไม่ทรงบรรลนุติภิาวะ สมเดจ็พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์  

(ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดนิ และสถาปนา 

กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ พระโอรสองค์ใหญ่ของพระบาท

สมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นกรมพระราชวงับวรวชิยัชาญ 

พระมหาอปุราช ระหว่างนัน้รชักาลที ่๕ ทรงใช้เวลาศึกษา

เล่าเรียนศิลปวิทยาการทุกด้าน ทั้งโบราณราชประเพณี 

รฐัประศาสน์ ภาษาบาล ีองักฤษ วชิาปืนไฟ มวยปล�า้ กระบี่

กระบอง และวศิวกรรม พร้อมยงัได้เสดจ็ประพาสสงิคโปร์ 

ชวา และอนิเดยี เพือ่ทอดพระเนตรแบบแผนการปกครอง 

ที่ชาวยุโรปน�ามาใช้กับเมืองขึ้น เพื่อน�ามาปรับปรุง 

แก้ไขการปกครองไทย ให้มีความเหมาะกับยุคสมัย  

รวมถึงการแต่งตัว ทรงผม การเข้าเฝ้า ที่ไม่จ�าเป็น 

ต้องหมอบคลาน

เมื่อพระชนมายุบรรลุพระราชนิติภาวะ ได้ทรงผนวช 

แล้วจึงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่ ๒  

เมือ่วันที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๑๖ จากนัน้กท็รงพระราชอ�านาจ 

เดด็ขาดในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ตลอดเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงท�านุบ�ารุง

พระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่เย็น

เป็นสขุ บ�าบดัภยัทัง้ภายในและนอกประเทศ ทรงบ�าเพญ็

พระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์ จนชาติรอดพ้น 

จากวกิฤตการณ์ และธ�ารงไว้ซึง่เอกราชมาตราบจนทกุวนันี้ 

พระองค์ทรงเสดจ็สวรรคตเมือ่วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๔๕๓  

รวมพระชนมายุได้ ๕๘ พรรษา ครองราชสมบัติถึง ๔๒ ปี 

พระราชกรณียกิจส�าคัญ 
๑. การเลกิทาส สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ 

พระองค ์ทรงได ้รับพระสมัญญา 

“สมเด็จพระปิยมหาราช” ด้วยทรงมี 

พระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องเลิกทาส 

ให้ส�าเร็จ จึงตราพระราชบัญญัติ 

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๑๗ ให้มี

ผลย้อนหลงัไปถงึปีทีพ่ระองค์เสดจ็ขึน้ 

เสวยราชสมบัติ ว่าลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อ

ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ ให้มีสิทธิได้ลด

ค่าตัวทุกปี และพอครบอายุ ๒๑ ปี

ก็ให้ขาดจากความเป็นทาสท้ังชาย

และหญงิ จากนัน้ พ.ศ. ๒๔๔๘ จงึได้

ออกพระราชบญัญติัเลิกทาสท่ีแท้จรงิ 

“พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. ๑๒๔” 

(พ.ศ. ๒๔๔๘) เลกิลกูทาสในเรอืนเบีย้ 

อย่างเด็ดขาด เด็กท่ีเกิดจากทาส 

ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป และการซื้อขายทาสเป็นโทษ

ทางอาญา ส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้วให้นายเงินลดค่าตัว

ให้เดือนละ ๔ บาท จนกว่าจะหมด ด้วยพระปรชีาสามารถ

พระองค์ท่านใช้เวลาเพียง ๓๐ ปี เศษ ทาสในไทยก็หมด

ไปโดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนประเทศอื่นๆ 

๒. การปฏิรปูระบบราชการ ตราระเบยีบการปกครอง 

ข้ึนใหม่ แยกหน่วยราชการเป ็นกรมกองท่ีมีหน้าท่ี 

รบัผดิชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกนั จากเดมิม ี๖ กระทรวง คอื

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล 

กระทรวงวงั กระทรวงการคลงั และกระทรวงเกษตราธกิาร 

เพิ่มอีก ๔ กระทรวง คือกระทรวงธรรมการ (ดูแลกิจการ 

ของพระสงฆ์และการศึกษา) กระทรวงยติุธรรม (ดูแลคดีความ 

ท่ีต้องตัดสินต่างๆ) กระทรวงโยธาธิการ (ดูแลตรวจตรา 

การก่อสร้าง ท�าถนน ขุดลอกคูคลอง) และกระทรวง 

การต่างประเทศ (ดูแลการต่างประเทศ)

๓. การสาธารณูปโภค 

การประปา เริ่มมีน�้าประปาใช้ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๒ 

การคมนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ สร้างทางรถไฟไปนครราชสมีา 

รถไฟกรงุเทพฯ-พระนครศรอียธุยา สร้างสะพานและถนน 

อาท ิถนนเยาวราช ราชด�าเนนิ ฯลฯ และโปรดให้ขดุคลอง

เพื่อใช้คมนาคมและการเพาะปลูก 

การสาธารณสุข พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 

จ�านวน ๒๐๐ ชั่ง เพื่อสร้างโรงพยาบาลวังหลัง ซึ่งก็คืือ  

“โรงพยาบาลศิริราช” ให้การรักษาครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๓๑ 

การไฟฟ้า คนไทยได้ใช้ไฟฟ้าครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๓๓ 

การไปรษณีย์ โปรดให้จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๒๔

๔. การเสดจ็ประพาส หลังพพิาทกบัฝรัง่เศส รชักาลท่ี ๕ 

ได้เสด็จประพาสยโุรป ๒ ครัง้ (พ.ศ. ๒๔๔๐ และ ๒๔๕๐) 

เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรป ตลอดจน

ฝรั่งเศสด้วย พร้อมทรงเลือกสรรขนบธรรมเนียมอันดี 

ในดินแดนเหล่านี้มาปรับปรุงให้ประเทศไทยเจริญยิ่งขึ้น 

๕. การศึกษา โปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นใน

พระบรมมหาราชวัง “โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก” 

ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ”  

และให้ตัง้โรงเรยีนหลวงส�าหรบัราษฎรแห่งแรก “โรงเรยีน

วดัมหรรณพาราม” จดัตัง้กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๓๕ 

(ปัจจบุนัคอืกระทรวงศกึษาธกิาร) ดกูารศกึษาและศาสนา 

๖. การปกป้องประเทศจากสงครามและการเสีย 

ดินแดน ลัทธิจักรวรรดินิยมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาต้ังแต่

ปลายรชักาลที ่๔ พระองค์จงึต้องทรงใช้พระปรชีาสามารถ

อย่างสดุพระก�าลงั เพือ่รกัษาประเทศชาต ิแม้จะต้องสญูเสยี 

ดินแดนบางส่วนไปก็ตาม 

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของรชักาลที ่๕ ปวงชนชาวไทย 

ทุกหมู่เหล่า ได้รวมเงินจัดสร้างอนุสาวรีย์ถวายเพื่อเป็น 

สัญลักษณ์แห่งพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระปิยมหาราช 

พระบรมรูปทรงม้านี้ หล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ 

พระองค์ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อย ฝีมือช่างหล่อชาว

ฝรัง่เศส โดยเลยีนแบบพระบรมรปูทรงม้าพระเจ้าหลยุส์ที ่๑๔ 

และโปรดให้ประดษิฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวงัดสุติ 

ระหว่างพระราชวังสวนอัมพรกับสนามเสือป่า ทางทิศ

ตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงประกอบ 

พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๑ 

ตรงกับวันพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครองราชสมบัติ 

ได้ ๔๐ ปี 

ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี หน่วยงานทั้งราชการ

และเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน จะมาวาง

พวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรม

รูปทรงม้า เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู ้ยิ่งใหญ่ผู ้เป็นที่รัก 

ของปวงชนชาวไทยสืบไป 

3ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

เทิดทูนสถาบัน
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จากการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๘ 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้แจ้งหน่วยงาน 

ภาครฐั ให้รบัทราบถงึ “ช่องทางการเข้าถงึบรกิารภาครฐั” 

ในรูปแบบแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนท่ี  

(Mobile Application) ได้จากจุดเดียวผ่าน GAC  

พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานรัฐจัดท�าแอปพลิเคช่ันเพื่อให้

บริการแก่ประชาชน และรายงานมายัง EGA ซ่ึงจะท�า

หน้าที่เป็นส่วนกลางคอยรวบรวมทุกแอปพลิเคชั่นไว้ 

นอกจากจะเป็นการรวบรวมทกุแอปพลเิคช่ันของภาครฐั 

ไว้ในที่เดียวกันแล้ว ยังมีการจัดแบ่งหมวดหมู ่เอาไว ้

อย่างหลากหลาย เพื่ออ�านวยความสะดวกในการค้นหา 

และการเลือกใช้งานของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียังมี

การจดัล�าดบัแอปพลเิคชัน่ยอดนยิม แอปพลเิคช่ันแนะน�า 

และแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด เพื่อให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถงึบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์จากทางภาครฐัได้อย่างสะดวก 

ง่ายดายมากยิ่งขึ้น 

โดยจดัท�าเป็นเวป็ไซต์ apps.go.th และในรปูแบบของ 

Mobile Application สามารถดาวน์โหลด GAC ที ่iTune 

(ส�าหรับ iOS) หรือ Play Store (ส�าหรับ Android) 

ประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลด GAC ได้แล้ว 

ทัง้ในระบบ iOS และ Android โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้

ปัจจุบัน GAC มีแอปพลิเคช่ันภาครัฐเด่นๆ มากมาย 

อาทิ 

•	 แอปพลิเคช่ัน	“สุขพอที่พ่อสอน” ซึ่งรวบรวม

พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวให้ประชาชน 

ได้ดาวน์โหลดและน้อมน�าไปใช้ในการด�าเนนิชวีติ

ประจ�าวนัต่อไป

• หมวดสขุภาพและสาธารณสขุคอื แอปพลเิคชัน่		

“สิทธิ	๓๐	บาท”	โดยส�านักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชน 

ช่องทางทันสมัยเพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ
ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่น GAC

ได้ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของตัวเอง 

•	 แอปพลเิคชัน่	Oryor	Smart	Application ข้อมลู

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส�าอาง

•	 แอปพลิเคชั่น	 Fonluang  คือศูนย ์กลาง 

ในการรวบรวมข ้อมูล โครงการฝนหลวง 

และสถานการณ์น�้า สภาพอากาศประจ�าวัน 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•	 แอปพลิเคชั่น	ProtectPlants ให้ความรู้เรื่อง 

โรคพืชและศัตรูพืช ติดตามการระบาดศัตรูพืช 

จากกรมส่งเสริมการเกษตร

และในเร็วๆ	นี้จะมีการเปิดตัว

•	 แอปพลิ เคชั่ น 	 “OHM	 Books 	 She l f ”		

ของส�านักราชเลขาธิการ

•	 แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกร

•	 แอปพลิเคชั่น	 “Lost	Car” ของส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ

•	 แ อปพลิ เ ค ชั่ น นั ดหม ายแพทย ์  ข อ ง 

โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA Appointment) 

•	 แอปพลิเคชั่นข้อมูลภาพแผนท่ี	แปลงท่ีดิน

ของกรมที่ดิน 

•	 แอปพลเิคชัน่ข้อมลูสทิธคินพิการ โดยร่วมมอื

กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

•	 แอปพลิเคชั่นค้นหาต�าแหน่งร้านขายยา  

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

•	 แอปพลิเคชั่นสอบถามเส ้นทางเดินรถ  

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	โดยส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	หรอื	EGA	ได้จดัท�า	“ศูนย์กลางแอปพลเิคชัน่ภาครฐั”	
หรอื	GAC	ซึง่ย่อมาจาก	Government	Application	Center	แหล่งรวบรวมทกุแอปพลเิคชัน่ของทางภาครฐั	เพือ่ให้ประชาชนได้สบืค้นสิง่ท่ีเป็นประโยชน์	
ได้โดยสะดวก	และสามารถเข้าถงึบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์จากภาครฐัได้ทกุทีท่กุเวลา	ทัง้จากสมาร์ทโฟนหรอืแทบ็เลต็

GAC ช่วยให้ประชำชนเข้ำถงึบรกิำรอเิลก็ทรอนิกส์จำกภำครฐัได้อย่ำงง่ำยดำยและรวดเรว็

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

4 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รัฐและเอกชนร่วมลงทุน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ภัยแล้งคือปัญหาส�าคัญของพี่น้องเกษตรกร 
ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ก็มิได้น่ิงนอนใจ และมีแนวทางการบริหาร 
จัดการน�้าในช่วงฤดูแล้งปีนี้และปีหน้าแล้ว  
โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม นี้ รัฐบาลสั่งการให ้
ทุกภาคส่วนเตรยีมแนวทางช่วยเหลือประชาชน 
โดยเฉพาะเกษตรกร ด้วย ๘ มาตรการ ๔๕ โครงการ

๑) ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

เพือ่ลดรายจ่ายในครวัเรอืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จดักจิกรรมอบรมอาชพีภาคเกษตร สนบัสนนุปัจจยัการผลติ 

เพื่อยังชีพในครัวเรือน ส่งเสริมปลูกพืชประหยัดน�้า 

/ กระทรวงพาณิชย์จัดสินค้าที่จ�าเป็นต่อการครองชีพ  

เคลื่อนที่ไปจ�าหน่ายในราคาพเิศษในพืน้ทีเ่ขตชลประทาน

ที่งดสนับสนุนน�้าเพื่อการเกษตร สร้างรายได้เสริม  

ส่งเสรมิผลติภัณฑ์ชมุชน / กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

จดัการท่องเทีย่ววถีิเกษตร เพือ่กระจายรายได้

   ๒) ชะลอหรือขยายระยะเวลาการช�าระหนี้  

ทีเ่กษตรกรมภีาระหนีก้บัสถาบนัการเงนิ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ลดหรอืยกเว้นการเกบ็ค่าเช่าทีด่นิในเขตปฏริปู 

ทีด่นิฯ ผ่อนผนัการช�าระค่าเช่าทีด่นิ ขยายเวลาจดัเกบ็เงนิต้น

ค่าเช่าซือ้  การให้สนิเชือ่ การชดเชยดอกเบีย้ให้เกษตรกรและ

๘ มาตรการ บรรเทาภัยแล้ง
สมาชกิสหกรณ์ / ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ขยายเวลาช�าระ

หนี้ เดิม และพิจารณา 

สนิเชือ่ใหม่เพือ่การลงทนุ

๓) จ้างงานเพือ่สร้าง

รายได้เกษตรกร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จดัจ้าง 

แ ร ง ง า น ช ล ป ร ะ ท า น 

/ กระทรวงแรงงานจดัจ้าง

งานเร่งด่วนและพฒันาทกัษะฝีมอื / ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจดัสนิเชือ่ใหม่เพือ่สร้างงาน

๔) เสนอโครงการตามความต้องการชุมชน  

เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง  กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์จัดท�าแผนชุมชน

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า ให้ทกุส่วนราชการ 

รณรงค์การใช้น�า้อย่างประหยดั

๖) เพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุ ขุดลอกแหล่งน�า้ธรรมชาติ

ปฏบิตักิารฝนหลวง และพฒันาแหล่งน�า้บาดาล

๗) เสรมิสร้างสขุภาพและความปลอดภยัในชวีติ 

และทรพัย์สนิ กระทรวงสาธารณสขุช่วยเหลอืด้านสาธารณสขุ 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตดิแูลอาชญากรรม

๘) อื่นๆ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คาดการณ์สถานการณ์และสถานภาพน�า้ (ล่วงหน้า ๗ วนั) ฯลฯ

โดยเน้นช่วยเหลอืเกษตรกรในเขตชลประทานพืน้ทีลุ่ม่น�า้

เจ้าพระยาและลุม่น�า้แม่กลองเป็นล�าดบัแรก กระทรวงเกษตรฯ 

ลงพืน้ทีส่ร้างความเข้าใจกบักลุม่เกษตรกรผูใ้ช้น�า้ จากนัน้ 

จะมกีาร  VDO Conference กบัผูว่้าราชการจังหวดัทัว่ประเทศ 

เพื่อชี้แจงสถานการณ์น�้า มาตรการช่วยเหลือ โดยให ้

ผูว่้าราชการจงัหวดัท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล 

พร้อมจดัตัง้ ศนูย์ปฏบิตักิารระดบัประเทศและจงัหวดั 

รายงานความคบืหน้ายงักระทรวงเกษตรฯ ๑๘.๐๐ น. ทกุวนั 

โดยจะเริม่ต้นวนัที ่๑ พฤศจกิายน ทัง้นี ้หน่วยปฏบิตักิารฝนหลวง 

ได้เร่งปฏิบัติการเติมน�้าในเขื่อนต่อเนื่องอย่างเต็มที่ 

รฐับาลจ�าเป็นต้องสร้างความมัน่ใจเกีย่วกบั 
“การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่”  
ว่าการลงทุนจะไม่กระทบฐานะทางการคลัง 
โดยรวม ดังนั้นการลงทุนในโครงการต่างๆ  
ของภาครฐัจงึมแีนวคดิทีจ่ะเชญิชวนให้เอกชน 
เข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐในลักษณะ Public  
Private Partnership (PPP) 

โดยมหีลกัทีว่่า โครงการทีร่่วมลงทนุจะต้องได้ประโยชน์

ทัง้ ๒ ฝ่าย ทัง้รฐัและเอกชน ทีส่�าคญัจะต้องมกีารประมลู 

อย่างโปร่งใส โดยโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง 

ซึง่อยูภ่ายใต้การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและการลงทนุของประเทศ  

ที่พร้อมจะร่วมลงทุนในแบบ PPP ที่กระทรวงคมนาคม 

เตรยีมน�าเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาในปี ๒๕๕๘ 

ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดงันี้ 

๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย – มีนบุรี เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทาง  

๒๐ กโิลเมตร วงเงนิ ๑๑๐,๑๑๖.๘๖ ล้านบาท

๒. โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูช่วงแคราย – มนีบรุี  

เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดีย่ว 

(Straddle Monorail) ที่เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง  

ระยะทาง ๓๔๕ กิโลเมตร วงเงนิ ๕๖,๖๙๑ ล้านบาท

๓. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลอืง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง  

เป ็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเด่ียว  

(Straddle Monorail) เป็นโครงสร้างยกระดบัตลอดแนว 

เส้นทาง ระยะทาง ๓๐.๔ กโิลเมตร วงเงนิ ๕๔,๖๔๔ ล้านบาท

โดยภายหลังได้รบัอนุมติัจากคณะรฐัมนตร ีคาดว่า 

ทัง้ ๓ โครงการจะสามารถเริม่ก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี ๒๕๖๐ 

นอกจากน้ี โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง 

ทีอ่ยูภ่ายใต้แผนการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทนุกบัภาครฐั 

ทีก่ระทรวงคมนาคมจะด�าเนนิการน�าเสนอคณะรฐัมนตรี

เพื่อขออนุมัติในระยะต่อไป เช่น โครงการระบบรถไฟ

ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – 

มกักะสนั – หวัหมาก สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ – หวัล�าโพง  

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน  

ช่วงกรงุเทพฯ – พษิณโุลก – เชยีงใหม่ ช่วงกรงุเทพฯ – 

หวัหนิ และช่วงกรงุเทพฯ – ระยอง และโครงการบรหิาร 

จดัการตัว๋ร่วม เป็นต้น 

โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม สายสชีมพ ูและสายสเีหลอืง คอืตวัอย่างโครงการทีพ่ร้อมจะร่วมลงทนุในแบบ PPP

หนึง่ในแนวทางการช่วยเหลอืประชาชนและเกษตรกรคือการจดัพฒันาทกัษะฝีมอื

5ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

เกษตรกรรม

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
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สหประชาชาติ นับเป็นองค์กรที่มั่นคงและมีอายุ

ยาวนานองค์กรหนึ่งของโลก โดยค�าขวัญการครบรอบนี ้

คือ “สหประชาชาติเข ้มแข็ง โลกก็จะดีขึ้น” ซึ่งผู ้น�า 

ได้หารอืภายใต้หวัข้อ ๗๐ ปี สหประชาชาต ิหนทางเบือ้งหน้า 

สู่สันติภาพ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสหประชาชาติระดับผู้น�า 

ว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซ่ึงประมขุของรฐัและผูน้�ารฐับาล 

จากประเทศต่างๆ ได้รบัรองร่างเอกสารเป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

หลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่เรียกว่า “เปลี่ยนแปลงโลกของเรา 

: วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ส�าหรับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นั้น เปรียบเสมือน 

คัมภีร์ด้านการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า 

 นายกรฐัมนตรเีข้าร่วมการประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่๗๐

ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
”ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน“

เรื่องไทยในต่างแดน

ในช่วงวนัที ่๒๔ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ. นราพร จนัทร์โอชา ภรยิา 

และนายดอน ปรมตัถ์วินยั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้เดนิทางเยอืนนครนวิยอร์ก 

สหรฐัอเมรกิา เพือ่เข้าร่วมการประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ซึง่มคีวามพเิศษ 

เนือ่งจากเป็นปีครบรอบ ๗๐ ปี ของสหประชาชาติ

รู้จักสหประชาชาติ

 สหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในการป้องกนัไม่ให้เกดิสงครามใหญ่ดังเช่นสงครามโลก 

ทั้ งสองครั้ งที่ผ ่านมา ซ่ึงนอกจากเ ร่ืองสันติภาพ 

และความมั่นคงแล้ว สหประชาชาติยังให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน ถือเป็นสามเสาหลัก

ของภารกจิสหประชาชาต ิทีผ่่านมา ประชาชนในประเทศ

ต่างๆ ได้รับประโยชน์จากกลไกของสหประชาชาติ 

ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

การให ้ความช ่วยเหลือผู ้ อพยพหนีภัยสงคราม  

การบรรเทาทุกข ์จากภัยพิบัติ  รวมไปถึงการให ้ 

ความช ่วยเหลือ ด ้านสุขภาพอนามัยในประเทศ 

ก�าลังพัฒนา และที่ส�าคัญก็คือ การที่ประชาคมโลก

สามารถหลีกเล่ียงการเกิดสงครามโลกขึ้นอีกครั้ง  

 ในปัจจุบัน ปัญหาของโลกมีความเก่ียวเนื่อง

และซับซ้อนกัน ในลักษณะข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหา

โรคระบาด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด  

และการค้ามนษุย์ ซึง่ไม่มปีระเทศใดสามารถขจดัปัญหา

ให้หมดสิ้นไปได้เพียงล�าพัง ดังนั้น สหประชาชาติ ซึ่งมี

ประเทศสมาชกิถงึ ๑๙๓ ประเทศ จงึเป็นเวททีีป่ระชาคม

ระหว่างประเทศจะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

ให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติ

ท่ีประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ครอบคลุมประเด็น 

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล ้อม 

อย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยมเีป้าหมายสงูสดุเพือ่ขจดัความยากจน ลดความเหลือ่มล�า้ 

โดยไม่ท้ิงใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท�าลายแหล่งทรัพยากรและ 

สิง่แวดล้อมรวมทัง้ให้ความส�าคญัมากยิง่ขึน้ต่อการมส่ีวนร่วม 

ของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคล่ือนการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื โดยประเดน็ทีไ่ทยให้ความส�าคญั ได้แก่ การพฒันา 

คุณภาพคน การขจัดความยากจนและความเหล่ือมล�้า 

ในสังคม การส่งเสริมธรรมาธิบาล การลดความเสี่ยง 

จากภยัพบิตั ิการเกษตรทีย่ัง่ยนื และการบรหิารจดัการน�า้

อย่างบูรณาการ ได้รวมไว้ภายใต้เป้าหมายนี้ด้วย

ในการเข ้าร ่วมประชุมน้ีจึงถือเป็นกิจกรรมหลัก 

ท่ีนายกรฐัมนตรไีด้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชมุ 

ของประชาคมโลกทีม่สีมาชกิถงึ ๑๙๓ ประเทศ โดยนายก

รฐัมนตรไีด้ย�า้ถงึพนัธกรณทีีไ่ทยมต่ีอประชาคมโลกรวมถึง

แนวคิดและวิสัยทัศน์ของไทยต่อการรับมือกบัสิง่ท้าทาย

ต่าง  ๆของโลก พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในการจัดการ 

กบัปัญหาและความท้าทายต่างๆ ทีผ่่านมาด้วย โดยนายก

รฐัมนตรยีนืยนัว่า การด�าเนนิการต่างๆ ในประเทศของเรา 

กเ็พือ่สามารถพฒันาประเทศไทยให้เป็นสมาชกิทีม่คีณุภาพ 

ยิง่ขึน้ของสหประชาชาตติามวสิยัทศัน์การพฒันาประเทศ 

“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่ งคั่ งอย ่างยั่ งยืน”  

เพราะเมื่อประเทศไทยมคีวามเข้มแขง็แล้ว กย่็อมสามารถ

ร่วมกบัประชาคมระหว่างประเทศรบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ 

ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ที่ส�าคัญคือ ประเทศไทย 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

6 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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มอบให้ในฐานะผู้น�าที่ส่งเสริมการน�าโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลเพ่ือมาใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จากนโยบายดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมทีร่ฐับาลน�ามาใช้ 

 นายกรัฐมนตรียังได ้ เข ้าร ่วมงานเลี้ยงรับรอง 

ที่เลขาธิการสหประชาชาติและประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

จัดต้อนรับและเป็นเกียรติแก่หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้ามา

ร่วมประชุม รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�าและ

กล่าวถ้อยแถลงในกรอบสหประชาชาตหิลายๆ หวัข้อ ได้แก่ 

(๑) การกล่าวถ้อยแถลงในการเสวนาระดับผู้น�าในหัวข้อ 

“ยตุคิวามยากจนและความหวิโหย” (๒) การเป็นเจ้าภาพ

ร่วมกบันายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธบิดีทาจิกิสีถาน  

ในการประชุมหัวข้อ“การเร ่งรัดการด�าเนินการและ 

การบรรลุเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวกับน�้า” (๓) รับเชิญ

เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงใน “การประชุมผู้น�าโลกว่าด้วย 

ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี:  

จากค�ามัน่สูก่ารปฏบิตั”ิ ซึง่นายส ีจิน้ ผงิ ประธานาธบิดจีนี 

เป็นประธานจัดการประชุม (๔) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 

นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่และผูน้�ารฐับาลและ

องค์การระหว่างประเทศอืน่ๆ ใน “การประชุมว่าด้วยเส้นทาง 

สูห่ลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า: การส่งเสรมิความเท่าเทยีม 

ในบริบทสุขภาพโลกและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วง

๑. นายกรฐัมนตรร่ีวมหารอืทวภิาคีกบันายบนั คี มนู เลขาธกิารสหประชาชาต ิ๒. ถ่ายภาพร่วมกบัประธานาธบิดสีหรัฐฯ และภริยา  

๓. รบัรางวลั ITU Global Sustainable Digital Development Award ๔. กล่าวถ้อยแถลงในการประชมุสดุยอดเร่ืองการรักษาสนัตภิาพ  

๕. สภาธรุกจิสหรฐัอเมรกิา-อาเซยีนและหอการค้าสหรฐัอเมรกิาจดังานเลีย้งอาหารค�า่เป็นเกยีรตแิก่นายกรัฐมนตรี

๑

๔๒

๓ ๕

ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม 
สมัชชาสหประชาชาติ

• เสริมสร ้างบทบาทไทยในเวทีพหุภาค ี
ที่ส�าคัญซึ่งมีจ�านวนประเทศสมาชิกมากที่สุด 
ในโลก และผลักดันประเด็นที่ประเทศไทย 
ให้ความส�าคัญ อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหา
ความเหลือ่มล�า้ บทบาทสตร ีการรกัษาสนัตภิาพ 
สขุภาพ และ น�า้ 

• กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้น�าประเทศต่างๆ 
เกี่ยวกับพัฒนาการในไทย การปฏิรูปและ 
โรดแมป

• ร่วมก�าหนดกฎเกณฑ์ท่ีประชาคมระหว่าง
ประเทศจะน�าไปใช้เป็นบรรทัดฐานของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดวาระการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนืของโลก

• สร้างความเชื่อมั่นกับผู ้น�าประเทศและ 
องค์การระหว่างประเทศต่างๆ ต่อบทบาทของไทย 
ในฐานะประธานกลุ ่ม Asian Cooperation  
Dialogue (ACD) ในปีน้ี และประธานกลุม่ G๗๗  
ท่ีไทยจะเข้าด�ารงต�าแหน่งในปีหน้า เพื่อผลักดัน 
วาระของกลุ ่ มประ เทศก� าลั งพัฒนาและ 
กลุม่ประเทศเอเชยีโดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิและ
การพฒันา 

• ได้รณรงค์หาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาต ิวาระปี ค.ศ.๒๐๑๗-๒๐๑๘ 

การพัฒนาภายหลงัปี ค.ศ. ๒๕๑๕” และ (๕) เข้าร่วมและ 

กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดเรื่องการรักษา

สันตภิาพ ซึง่จดัโดยนายบารกั โอบามา ประธานาธบิดสีหรฐัฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของทวิภาคี นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือ

ทวิภาคีกับผู้น�าและรัฐมนตรีจาก ๑๔ ประเทศ รวมทั้ง  

ผู้บริหารสหประชาชาติ ได้แก่ เลขาธิการสหประชาชาติ 

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ และผู้อ�านวยการบริหาร

ส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติ 

นายกรัฐมนตรียั ง ได ้ รับ เกียรติจากสภาธุ รกิจ

สหรฐัอเมรกิา-อาเซยีน และหอการค้าสหรฐัฯ ซึง่ประกอบด้วย 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจากบรษิทัชัน้น�าของสหรฐัฯ จดังานเลีย้ง 

อาหารค�่าให้ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ 

สร้างความเชื่อม่ันและแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ภาคธุรกิจ

สหรฐัฯ ซึง่เป็นนกัลงทนุต่างชาตอินัดบัสามในประเทศไทย 

รองจากญี่ปุ่นและยุโรป

 ในส่วนของการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัหน่วยงานภาครฐั 

และเอกชนของไทยนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน 

การประชมุทมีประเทศไทยในสหรฐัอเมรกิา เพือ่ให้นโยบาย 

รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ

ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ประชุมหารือกับนักธุรกิจ 

และแพทย์ไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง เพ่ือหารือ

โอกาสการขยายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 

ได้ใช้โอกาสอันส�าคัญนี้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของไทย 

ในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยที่ สหประชาชาติ ให ้การยอมรับแนวทาง 

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

โดยได ้ทู ล เกล ้ าฯ  ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุด 

ด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ 

ทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณียกจิด้วยความวริยิะอตุสาหะ

ในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

ชาวไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็สอดคล้อง 

กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วย ในช่วงการประชมุ 

ส�าคัญนี้ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิมั่นพัฒนา 

ได้จัดนทิรรศการเศรษฐกจิพอเพยีง ในอาคารส�านกังานใหญ่ 

สหประชาชาติ โดยน�าเสนอตัวอย่างการด�าเนินงานที่

น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นแนวทาง

การพฒันาคณุภาพชวีติของคนไทย

ในการเยอืนครัง้นี ้นายกรฐัมนตรไีด้ร่วมงานเลีย้งอาหาร

ค�่าในโอกาสฉลอง ๑๕๐ ปี สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ และเข้ารบัรางวลั ITU Global Sustainable Digital 

Development Award ซึง่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

7ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหานคร	
แห่งภูมิภาคอาเซียน	รัฐบาลได้อนุมัติแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน	ระยะทางรวม	๒๖๑.๖	กิโลเมตร	โดยใช	้
งบประมาณลงทุน	๑.๔๓	แสนล้านบาท	เรามา
ท�าความเข้าใจวตัถปุระสงค์ของโครงการนีก้นั

๑) ด้านการจ่ายไฟฟ้า	 เพิ่มความน่าเชื่อถือและ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

๒) ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม	เพิ่มสภาพภูมิทัศน์	

รักษาสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

โครงการฯ	ประกอบด้วย	๒	ระยะ	คือ	ระยะที่ ๑ 

จ�านวน	๓๙	เส้นทาง	ใช้งบประมาณ	๔.๘๗	หมืน่ล้านบาท 

ระยะทางรวม	๑๒๗.๓	กม.	ระยะที ่๒	ระยะทางประมาณ	

๑๓๔.๓	กม.	ต้องขอความเห็นชอบในการก�าหนดพื้นที่

และเส้นทางที่เหมาะสมภายหลังอีกที

ระยะที่ ๑	ได้เลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	จ�านวน	

๓๙	เส้นทาง	เป็นระยะทาง	๑๒๗.๓	กม.	กรอบวงเงิน

ลงทุน	๔๘,๗๑๗.๒	ล้านบาท	โดยใช้เงินกู ้เพื่อลงทุน	

เปลีย่นระบบสายไฟฟ้าเป็นใต้ดนิ
เพือ่การเป็นมหานครแห่งอาเซยีน

โครงการเส้นทาง 
จกัรยานในพืน้ทีภ่าคกลาง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
๕ ธันวามหาราช

๓๙ ,๑๐๐ 	 ล ้ า นบาท 

และเงินจากรายได้ของ

กา ร ไฟฟ ้ านครหลวง	

๙,๖๑๗.๒	ล้านบาท	โดย

พืน้ทีด่�าเนนิการระยะแรก

แบ่งเป็น	๓	กลุ่มดังนี้

๑)	เขตพืน้ทีเ่มอืงชัน้ใน 

และศูนย์กลางเขตธุรกิจ 

เช่น	ถนนองัรดีนูงัต์	ชดิลม

สาทร	พระราม	๔	เป็นต้น

๒)	พืน้ทีเ่ชือ่มโยงระบบ

ส่งระหว่างสถานีไฟฟ้า

ต ้นทาง	 เพื่อสนับสนุน 

พื้ น ท่ี เ มื อ งชั้ น ในและ

ศูนย์กลางเขตธุรกิจ	เช่น	

ถนนเจริญราษฎร์	เพชรบุรี	ดินแดง	ฯลฯ

๓)	พืน้ท่ีเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดิน	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	เช่น	ถนนสุขุมวิท	พหลโยธิน	

สามเสน	วิภาวดี-รังสิต	ลาดพร้าว	เป็นต้น

โดยได้ด�าเนินการน�าสายไฟฟ้าลงใตัดินแล้ว	๓๕	กม. 

วงเงิน	๒.๒	พันล้านบาท	และก�าลังด�าเนินการอยู ่อีก	

๕๓.๓	กม.	วงเงิน	๑.๕	หมื่นล้านบาท	

ซ่ึงโครงการนี้ื่้จะท�าให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ	

ลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง	ปรับปรุงทัศนียภาพของ

กรุงเทพฯ	ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก	

ปัจจุบนัได้มกีำรน�ำสำยไฟฟ้ำลงใต้ดินแล้วกว่ำ ๓๕ กโิลเมตร ในกรงุเทพมหำนคร 

ปัจจุบัน กิจกรรมการปั ่นจักรยานได้รับ 
ความนิยมมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย 
ในการสร้างเส้นทางจกัรยานทีมี่ความปลอดภยั 
เพื่อส ่ ง เสริมให ้ประชาชนมีสุขภาพที่ ด ี
และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	วนัที	่๕	ธนัวาคม	กระทรวงคมนาคมมอบหมาย

ให้กรมทางหลวงชนบท	(ทช.)	ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน

นอกเหนือกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว	โดยให้ส�ารวจ	ออกแบบ	 

และก่อสร้าง	เส้นทางจักรยานในพื้นที่ภาคกลาง 

บรเิวณจงัหวดัปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา อ่างทอง 

สิงห์บุรี และชัยนาท	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยเส้นทางจักรยานจะผ่าน	๕	จังหวัด	เริ่มตั้งแต่ 

ศูนย ์บริการการกีฬา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์	 

ศนูย์รงัสิต	(หรอืสนามกฬีาเอเชีย่นเกมส์ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑)	จนถงึ 

เขือ่นเจ้าพระยา	อ�าเภอสรรพยา	จงัหวดัชยันาท มรีะยะทาง 

ทั้งสิ้น ๑๘๔.๘ กม.	ผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญและ

เมืองมรดกโลก	เช่น	พระราชวังบางปะอิน	วัดพนัญเชิง	

วัดพระศรีสรรเพชร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	/	วัดไชโย

วรวิหาร	วัดอินทประมูล	จังหวัดอ่างทอง	/	วัดอัมพวัน	

(หลวงพ่อจรัญ)	วัดพระนอนจักรสีห	์จังหวัดสิงห์บุรี	ฯลฯ

ทั้งนี้	ก�าหนดให้ทุกๆ	๑	กม.	จะต้องมีป้ายจราจรและ

สัญลักษณ์เพื่อสุขภาพ	/	มีการสร้างจุดพักรถขนาดเล็ก	

(Rest	Area)	ในทกุๆ	๕-๑๐	กม.	และจดุพกัรถขนาดใหญ่	

ทีพ่กัผ่อนของนักป่ัน	โดยจะมร้ีานค้า	ร้านอาหาร	ร้านซ่อม

จักรยาน	และบริการนวดแผนไทย	ในทุกๆ	๑๕-๒๐	กม.	

โครงการนีจ้ะใช้เวลา	๓๖	เดอืน	ส�าหรบัการส�ารวจ	ออกแบบ	

และก่อสร้างทางจักรยาน	โดยใช้ผวิทางเป็นยางมะตอยทีม่ี

ยางพาราเป็นส่วนผสม	เพือ่สนบัสนนุชาวสวนยางพารา	โดยใช้

งบกลางในการด�าเนนิงานในระยะทาง	๑๒๔.๘	กม.	ซึง่อยูใ่น

ความรบัผดิชอบของ	ทช.(นอกนัน้เป็นระยะทางของกรมทางหลวง	

๕๕	กม.	และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่	๕	กม.)	

ส�าหรับระยะทาง	๗๑.๓	กม.	ซ่ึงเป็นเส้นทางในพื้นที่ 

จังหวดัชัยนาทและสงิห์บรุ	ีได้ออกแบบแล้วเสร็จไปเมือ่ปลาย

กันยายนที่ผ่านมา	และสิ้นเดือนธันวาคมนี้การออกแบบ 

ในส่วนทีเ่หลอืจะแล้วเสรจ็	ทัง้นี	้พันธมติรทีร่่วมมอืกนัจดัท�า 

โครงการดีๆ	เพื่อประชาชนในครั้งนี้	ได้แก่	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	กรมทางหลวง	กรมชลประทาน	การท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย	กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา	กระทรวง

มหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	และสสส.	เป็นต้น	

เส้นทำงจักรยำนเริม่จำก ม.ธรรมศำสตร์ ศนูย์รงัสติ ไปถงึจงัหวดัชยันำท ระยะทำงรวม ๑๘๔.๘ ก.ม.

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

8 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สาธารณูปโภค

โครงสร้างพื้นฐาน
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การท�าประโยชน ์ เพื่อสังคมนั้นไม ่ใช 	่
เรื่องยากอย่างที่คิด	กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างบริเวณแยกศรีนุช	 คือตัวอย่างของ	
คนดใีนสงัคม	ด้วยการให้บรกิารผูส้งูอาย	ุ๖๐	ปี		
ข้ึนไป	โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว	
พร้อมระดมจิตอาสาจากเพื่อนร่วมอาชีพ	
ในชุมชน	สร้างกิจกรรมกีฬาและตั้งกองทุน	
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

จุดเริ่มต้นแนวคิดของการท�าประโยชน์เพื่อสังคม 

ในคร้ังนี้มาจาก “น้าหมอน” หรือ นายณัฐพัฒน์ บุญผ่อง 

วนิมอเตอร์ไซค์แยกศรนีชุ 
บริการฟร ีผูส้งูอาย ุ๖๐ ปี

ซึ่ ง มี อ า ชี พ ขั บ ร ถ

จกัรยานยนต์รบัจ้างอยูใ่ต้ 

สะพานลอยข ้ามถนน 

ฝ ั ่ งตรงกันข ้ ามตลาด

เ อี่ ย ม ส ม บั ติ  สี่ แ ย ก

สวนหลวง โดยน้าหมอน 

ได้ชวนเพื่อนๆ ร่วมอาชีพ 

ซึง่ภายหลังต้ังชือ่กลุ่มว่า “วนิแยกศรนุีช” ให้เข้ามาช่วยเหลือ 

และให้บริการชุมชนด้วยการไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ผู้สูงอายุ

ตัง้แต่ ๖๐ ปี ขึน้ไป หรอืถ้าเป็นเดก็ กจ็ะคดิเพยีงครึง่ราคาเท่านัน้

นอกจากการให ้บริการรับส ่งผู ้สู งอายุฟรีแล ้ว  

เมือ่มเีวลาว่าง น้าหมอนยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูฝึ้กสอนการเล่น 

ฟุตซอลให้กับเด็กเยาวชนและคนในชุมชนแบบไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย โดยใช้สถานที่สนามฟุตซอลของเขตสวนหลวง

ในการจัดกิจกรรม โดยที่น้าหมอนเล็งเห็นว่า ถ้าเราสร้าง

กิจกรรมให้คนในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กจ็ะท�าให้สขุภาพกายและใจของพวกเขาแจ่มใส ห่างไกล

จากยาเสพติด อันจะส่งผลดีต่อชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่ 

นอกจากนี้ น้าหมอนยังได้รวบรวมเงินจากสมาชิก

กลุม่ทกุวนัที ่๑ ของเดอืน คนละ ๑๐๐ บาท เพือ่เอาไว้ใช้จ่าย 

ค่ายการ์ตูนไทย
๑๙ - ๒๒ ตุลาคม

	 สมาคมการ ์ ตู น ไทย 	 ร ่ วมกั บ 

กรมส ่ ง เสริมวัฒนธรรม 	 กระทรวง

วฒันธรรม	รบัน้องๆ	อายุ	๗-๑๖	ปี	เข้าร่วม 

กิจกรรม	 “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย

สร้างสรรค์ยุวชน” รุ ่นที่	 ๕๙	 หัวข้อ	 

“พร ๓ ประการ เดก็ไทยวาดประเทศไทย” 

วันที่ 	 ๑๓-๑๖	 ตุลาคมนี้ 	 / 	 รุ ่นที่ 	 ๖๐	

หัวข้อ “การ์ตูนภาพใส วัฒนธรรม

ไทยงดงาม”	 วันที่	 ๑๙-๒๒	 ตุลาคมนี ้

ณ	 ศูนย ์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐-๑๕.๓๐	น. 

น้องๆ	 เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้ที ่

สมาคมการ์ตนูไทย	โทร.๐-๒๘๖๙-๑๙๐๒	

หรือดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองได้ที	่

www.facebook.com/cartoonthaicamp	

และเว็ปไซต์	www.cartoonthai.in.th	

ประเพณีไหลเรือไฟ
๒๐ - ๒๘ ตุลาคม 

ประเพณไีหลเรอืไฟ	และงานกาชาด 

จ.นครพนม	ได้เริม่ขึน้แล้ว	๒๐-๒๘	ตลุาคม	

ณ	 ริมแม่น�้าโขง	 ถนนสุนทรวิจิตร	 และ

ศาลากลางจังหวัด	 ร่วมชมขบวนเรือไฟ

อลังการ	 ร่วมงานพาแลงและลอยเรือไฟ

โบราณบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 พญานาค	 และแม่น�้าโขง	 

ในคืนวันออกพรรษา	 ๒๗	 ตุลาคม	 

เที่ยวงานกาชาด	 ชมการแสดงพื้นเมือง 

และพิ ธี ร� า บู ช า อ งค ์ พ ร ะ ธ า ตุพนม 

ของเจ็ดชนเผ่าชาวนครพนม	 ตระการตา 

ในช่วงเช้าวันออกพรรษา	 ณ	 บริเวณ 

หน้าวัดพระธาตุพนมฯ	 สอบถามข้อมูล

ได้ที่	ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬา	จังหวัด

นครพนม	 โทร.๐-๔๒๕๑-๖๓๓๗	 หรือ	

www.thai.tourismthailand.org

วนิน้ำหมอนคอืตัวอย่ำงของกลุม่คนทีมุ่ง่มัน่ท�ำประโยชน์เพ่ือสงัคม
(ขอบคณุภำพจำกทวีดีจิทิลั ช่อง Mono 29)

“ช่วงแรกๆ คนในวนิกไ็มเ่หน็ดว้ย
 

 แตพ่อท�ำแลว้ไดค้�ำชื่นชมจำกผูสู้งอำยุ 
ก็ท�ำให้คนทีไ่มเ่ห็นดว้ยเกิดควำม

 
ภำคภูมิใจ ทีไ่ดม้ีสว่นช่วยเหลือสังคม”

แข่งขันจักรยานลุ่มน�า้โขง
๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน

การท ่อง เที่ ยวแห ่ งประเทศไทย	 

ชวนท่องเที่ยวและปั่นจักรยาน	มหกรรม

แข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 

(Ride to Khong’s Legendary)  

ตอน	 “นักปั ่นแห่งลุ ่มน�้าโขง” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	

วนัที	่๒๙	ตลุาคม-๑	พฤศจกิายนนี	้เส้นทาง

หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร-

ภูมโนรมย์	 การแข่งขันจักรยานทางไกล	 

๓	 STAGE	 ระยะทาง 	 ๒๔๘	 กม. 

มี	 ๒	 ประเภท	 คือจักรยานเสือหมอบ	 

และจักรยานเสือภูเขา	สอบถามได้ที่โทร.

๐-๒๒๐๓-๔๒๐๓	/๐-๒๒๐๓-๔๒๐๘	หรอื 

เบอร์เดยีวเทีย่วทัว่ไทย	๑๖๗๒	หรอื	www.

ridetokhonglegendary.com	และ	www.

facebook.com/ridetokhonglegendary

มหกรรมหนังสือระดับชาติ 
๒๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน

เติมพลังและคลังความรู้ให้กับสมอง

ด้วยหนังสือที่มีคุณค่ากับ	 “งานมหกรรม

หนังสือระดับชาติ ครั้งท่ี ๒๐”	 จัดโดย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย	 โดยจะขึ้นในระหว่าง 

วันท่ี	 ๒๑	 ตุลาคม	 –	 ๑	 พฤศจิกายนนี ้

เวลา	๑๐.๐๐	-	๒๑.๐๐	น.	ณ		ศนูย์การประชุม 

แห่งชาติสิรกิต์ิิ	ในงานจะได้พบกบัหนงัสอื

น่าอ่านในราคาพิเศษจากส�านักพิมพ  ์

ชั้นน�า ท่ัวประเทศท่ีมีให้เลือกอ่านได้ 

ทุกเพศทุกวัย	 สนุกกับกิจกรรมมากมาย	 

อาทิ 	 การเป ิดตัวหนังสือใหม ่พบปะ 

นักเขียนชือ่ดัง	สัมผัสนวตักรรมสือ่การศกึษา 

รูปแบบใหม่	 ฯลฯ	 สามารถหาข้อมูล

เพิ่ ม เติ ม ได ้ ที่ 	 www .puba t . o r . t h	 

และ	www.facebook.com/bookthai

ช ่วยเหลือผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ใ น ชุ ม ช น  ซ่ึ ง ส ม า ชิ ก ชุ ม ช น 

หลายครวัเรอืนมฐีานะไม่ด ีเวลามผีูเ้สยีชวีติต้องมค่ีาใช้จ่าย 

เกือบหนึ่งหมื่นบาทต่อครั้ง 

กลุ ่มวินแยกศรีนุช  คือตัวอย ่างที่ดีของชุมชน  

และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนหันมาสนใจ 

ท�าประโยชน์ให้กับชุมชนของตัวเองมากขึ้น 

9ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปฏิทินกิจกรรม

คนบันดาลใจ
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ปัจจุบนัประเทศไทยมคีวามต้องการก�าลงัคน
สายอาชวีะจ�านวนมาก เพือ่รองรบัการพัฒนา 
เศรษฐกิจประเทศ ขณะที่ความสามารถ 
ในการผลิตก�าลังคนสายอาชีพยังมีน้อยกว่า
ความต้องการ รฐับาลจงึมนีโยบายเพิม่ผูเ้รยีน
สายอาชีพให้มากขึ้น และให้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของเอกชน ในจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบ “ทวิภาคี” เพื่อผลิตผู้เรียน
สายอาชีพให ้มี เพิ่มขึ้นอย ่ างมีคุณภาพ  
 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป ็นการจัดการเรียน 

การสอนอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยความร่วมมือ 

๒ ฝ่าย ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

หลายประเทศได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การจัดส่ง 
ข้อมูลและการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์กนัมากขึน้ เพือ่ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ส่งเสริม 
การเริม่ต้นธุรกจิในประเทศ อกีทัง้ยังช่วยป้องกนั 
การฉ้อโกง เพราะระบบจะจัดเก็บข้อมูล 
การด�าเนนิการทกุอย่าง ท�าให้สามารถตดิตาม
สืบค้นย้อนหลังได้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในฐานะหน่วยงาน “ต้นสาย ปลายทาง” (เริ่มต้นและ

เลิกธุรกิจ ต ้องจดและแจ้ง) ในการประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย และมีภารกิจหลักด้านการให้บริการ 

จดทะเบียนธุรกิจ ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

การให้บรกิารจดทะเบยีนธรุกจิมคีณุภาพ โดยน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข ้ามาพัฒนาให้การบริการทันยุคสมัย 

ทั้งการให้บริการจองช่ือนิติบุคคลทางอินเทอร ์เน็ต  

ในการจัดท�าหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม  

เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ต ร ง ต า ม 

ความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด 

 ๒-๓ ปีที่ผ ่านมากระทรวงศึกษาฯ ได้สนับสนุน 

งบฯ เพื่อเพิ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี ส่งผลให้มีจ�านวน 

ผู้เรียนและสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน มีผู้เรียน 

๙๑,๔๔๘ คน และมีสถานประกอบการ ๑๐,๕๒๗ แห่ง 

เพือ่ความมคีณุภาพจงึจดัท�าเป็นประกาศกระทรวงศกึษา 

เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

เพื่อให้สถานประกอบการและสถานศึกษาท่ัวประเทศ  

ยึดเป็นหลักในการด�าเนินการ ทั้งด้านหลักสูตรการ

สอน การจัดให ้มีผู ้สอน และอุปกรณ์ที่ เหมาะสม 

พร้อมให้ภาคเอกชนเพิ่มเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

หรือการรับจดทะเบียน ณ จุดเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

ได้รับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

และตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ สอดคล้อง 

กับการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

จดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลท�าอย่างไรให้รวดเรว็
เดมิการยืน่ขอจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคล มรีปูแบบเดยีว 

คอืเดนิมายืน่เรือ่งพร้อมเอกสาร ณ สถานทีใ่ห้บรกิารเท่านัน้ 

แต่ปัจจุบันสามารถกรอกข้อมูลค�าขอจดทะเบียนผ่าน

อนิเทอร์เนต็ ในแบบฟอร์มจากเวบ็ไซต์ www.dbd.go.th  

ของกรมพฒันาธรุกจิการค้าเพือ่ตรวจสอบความถกูต้องก่อน 

แล้วจึงท�าการพิมพ์เอกสาร แล้วน�ามายื่นด�าเนินการต่อ  

โดยมขีัน้ตอนง่าย  ๆดงันี้

๑) กรอกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (www.dbd.go.th)

๒) นายทะเบียนพิจารณา และแจ้งผลทางอีเมล

๓) จัดเตรียมเอกสาร และลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง

๔) ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน ณ กรมพัฒนา

      ธรุกจิการค้า ส�านักงานพฒันาธรุกจิการค้าเขต ๑-๖ 

     หรือจุดบริการฯ ทั่วประเทศ

๕) นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

     ของเอกสารด�าเนินธุรกิจ 

๖) ช�าระค่าธรรมเนียม

๗) นายทะเบียนออกใบส�าคัญ (สามารถ

     ขอหนงัสอืรบัรองได้ในคราวเดยีวกนั)

อาชวีะระบบทวภิาค ีผลติคนสายอาชพีอย่างมคีณุภาพ

 จดทะเบยีนธรุกจิ
ได้ใน ๖๐ นาที

และการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน ในขณะเดยีวกนัรฐับาลกช่็วยลดหย่อน

ภาษีให้กับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 

ทั้งนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพื่อพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และมุ่งหวัง 

ให้เป็นมาตรการหนึง่ในการป้องกนัปัญหาการทะเลาะววิาท 

เพราะเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบทวิภาคีแล้ว จะมีความรู้สึก

รับผิดชอบ และเห็นโลกที่แท้จริงในการประกอบอาชีพ

ดังนั้น อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงถือเป็นกลไกหลัก  

ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคัน ที่สามารถตอบสนอง 

ต่อการพฒันาประเทศ และความต้องการของภาคเอกชน 

ทีม่เีพิม่สงูขึน้ และถอืเป็นปัจจัยส�าคัญทีจ่ะช่วยให้ไทยก้าวสู ่

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นต่อไป 

ระบบการตรวจค�าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต  

จะช่วยให้การย่ืนค�าขอจดทะเบยีนมคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

เพราะเมื่อน�าค�าขอจดทะเบียนไปยื่นเพื่อให้นายทะเบียน 

รับจดทะเบียน ขั้นตอนจะรวดเร็ว เนื่องจากนายทะเบียน 

ไม่ต้องตรวจพจิารณาค�าขอซ�า้ เพยีงแต่ตรวจเปรยีบเทยีบ

ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบค�าขอ 

จดทะเบียน ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

การจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลจงึรวดเรว็เพยีง ๖๐ นาที 

และถ้าเอกสารหลกัฐานครบถ้วนถกูต้อง กย็ิง่ช่วยประหยดัเวลา 

ได้อย่างมาก สอบถาม โทร. สายด่วน ๑๕๗๐ ต่อ ๓๙๓๓ 

กองจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  

เพือ่ยกระดบัให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีง่่ายต่อการเริม่ต้น 

ธุรกิจ อยู่ในระดับท็อปเทนของโลก ก่อให้เกิดบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการประกอบธุรกิจ 

และพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมให้ก้าวหน้า 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

การศึกษา

การค้า การพาณิชย์ 
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จากการท่ีประเทศไทยได้รับประกาศแจ้งเตอืน 
จากสหภาพยโุรป “เรือ่งการท�าประมงผดิกฎหมาย” 
โดยขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) 
รัฐบาลจึงจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา 
การท�าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” ตั้งแต่ 
วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ ด้วยการใช้กลไกกระทรวง
กลาโหม โดยกองทพัเรอื ทีม่ีผีูบ้ญัชาการทหารเรอื
เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ และบูรณาการทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขและยกระดับ 
การประมงไทยสู่มาตรฐานสากล

เริ่มตั้งแต่การเปิดให้มีศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกท่า 

ของเรือประมง	และศูนย์ให้บริการแก่เรือประมงเบ็ดเสร็จ	

เพื่อตรวจสอบควบคุมเรือประมงที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน	

และจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผล

ส่งผลให้เรือประมงที่ไม่ถูกต้องตามข้อก�าหนดได้

รับการแก้ไขปัญหา	อาทิ	ทะเบียนเรือ	ใบอนุญาตใช้เรือ	 

ใบอนญุาตท�าการประมง	หนงัสอือนญุาตให้ท�างานในเรอื 

สญัญาท�างานในเรอืประมง	รวมถงึต้องไม่มแีรงงานท่ีอาย ุ

ต�า่กว่า	๑๘	ปี	หรอืแรงงานบงัคบั	เหล่านีท้�าให้ไม่สามารถ

ออกเรือท�าประมงได้	จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 

รวมทั้งมีผลให้เครื่องมือท�าการประมงบางประเภท

ต้องถูกยกเลิกไป	เช่น	อวนรุน	โพงพาง	อวนล้อม	ฯลฯ	 

จากมาตรการดังกล่าวก่อให้เกดิผลกระทบต่อผูท้�าการประมง 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	คณะรัฐมนตรี 

จึงได้เห็นชอบแนวทางความช่วยเหลือ	ดังนี้

 ช่วยเหลอืหนีส้นิ	สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยช่วย

ปรบัโครงสร้างหนี	้และพักช�าระหนี้ในช่วงที่ผู้ประกอบการ 

ยงัปรบัตวั	และธนาคารออมสนิท�าโครงการเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ 

ร้อยละ	๐.๐๑	ในโครงการ	“ประมงก้าวไกลสู่สากล”	

 จ่ายเงนิชดเชยผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ คิดเป็นจ�านวน

เงินชดเชยทั้งสิ้น	๗๒๘,๓๒๘,๔๓๐	บาท	

 ซือ้เรอืประมง รวมทัง้เครือ่งมอื อปุกรณ์ส่วนควบ 

จากผู้ประกอบการ ตามแนวทางในการลดจ�านวนเรือที่

เกนิศกัย์การผลติ	ส�ารวจความต้องการของผูท้�าการประมง

ทั้งหมด	ถึงการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท�าการประมง 

และที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ	ซึ่งอาจหมดความจ�าเป็น 

ในการใช้เรอืประมงของตน	พร้อมเตรยีมแนวทางการซือ้เรอื 

ดังกล่าว	โดยได้ให้หน่วยงานต่างๆ	ร่วมแก้ไขปัญหา 

อย่างเป็นระบบและครบวงจร	เช่น	การฝึกอาชีพใหม่ 

ทีต้่องการ	หาพืน้ทีท่�ากนิ	เงินทนุ	การจ�าหน่ายผลผลติ	ฯลฯ

ศปมผ.	ได้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม	ซ่ึงนอกจาก

จะท�าให้ประเทศไทยปลดใบเหลอืงจากสหภาพยโุรปได้แล้ว	 

ยังท�าให้เรามีการท�าประมงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 

และมทีรพัยากรทางทะเลให้ใช้กนัได้อย่างยัง่ยนืสบืไป	

การท�าประมงไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากล

คุ้มครองความเสมอภาคทางเพศ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย

ศปมผ. ท�ำหน้ำทีส่�ำคญัในกำรยกระดบักำรประมงไทย

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
กล่าวในการประชุม Global Leaders’ Meeting 
on Gender Equality and Women’s Empowerment: 
A Commitment to Action ระหว่างการประชุม
สหประชาชาติระดับผู ้น�า เพ่ือรับรองวาระ 
การพฒันาภายหลงัปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ณ ส�านกังานใหญ่ 
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  
โดยได้ยืนยันให้เห็นถึงเจตนารมณ์และค�ามั่น 
ทางการเมืองของประเทศไทย ในการส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริม 
พลงัสตร ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
ไทยยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน

 
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ที่มีมติเห็นชอบพระบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีม่เีพือ่คุม้ครองผูถู้กเลอืกปฏบิตั	ิโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศ	และป้องกนัมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศ	ให้ชายหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั	และมใิห้มกีารเลือก 

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแตกต่างกัน 

ในเรื่องเพศ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ไว้	โดยมี

สาระส�าคัญดังนี้

•	ให้ค�านิยามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ หมายความว่า	การกระท�าหรอืไม่กระท�าการใด 

อันเป็นการแบ่งแยก	กีดกัน	หรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	โดยปราศจากความชอบธรรม 

เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง	หรือ 

มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด

•	ผู ้ได ้รับความเสียหายจากการเลือกปฎิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	สามารถยื่นค�าร้อง 

ต่อคณะกรรมการ	วลพ.ให้วินิจฉัยได	้และถือเป็นที่สุด

•	คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการ เลื อกปฏิบั ติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	(คณะกรรมการ	วลพ.)	 

มีอ� านาจหน ้ าที่ 	 วิ นิ จฉัยป ัญหาการ เลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	ก�าหนดมาตรการชั่วคราว 

ก่อนมคี�าวนิจิฉยัเพือ่คุม้ครองหรอืบรรเทาทกุข์การเลอืกปฏบิตัฯิ 

และชดเชยเยยีวยาผูเ้สยีหาย	ออกค�าสัง่ระงบัหรอืป้องกนั

การเลือกปฎิบัติ	

•	ผู้เสียหายที่ได้รับการถูกเลือกปฎิบัติฯ มีสิทธิ 

ได้รบัการชดเชยและเยยีวยา	โดยสามารถได้รบัค่าขาด

ประโยชน์ท�ามาหาได้	ค่าสูญเสียโอกาสในเชิงพาณิชย์ 

ที่สามารถค�านวณเป็นเงินได้	ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องใน 

การรกัษาพยาบาล	รวมทัง้ค่าฟ้ืนฟทูางร่างกายและจิตใจ

•	มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

เพื่อใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ	คุ ้มครองและป้องกัน	ช่วยเหลือ	ชดเชย 

และเยยีวยา	หรอืบรรเทาทกุข์แก่บคุคลซึง่ตกเป็นผูเ้สยีหาย

•	ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการ วลพ. 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	

๒๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	ผูใ้ดไม่อ�านวยความสะดวก 

ไม่ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ	ไม่ตอบหนงัสอืสอบถาม	หรอืส่งเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ	วลพ.	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๓	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	

๑๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

จากพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ช่วยรบัรองและคุม้ครองความเสมอภาคทางเพศ 

โดยรวมถึงเพศที่แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด	

เพื่อเป็นการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างแท้จริง	 

อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล�้าให้สังคมไทยอีกด้วย	

11ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ปฏิรูปประเทศไทย

ความมั่นคง
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

12 ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บริการเพื่อประชาชน
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