สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
หัวข้อ

รายละเอียด

1. กิจกรรม
ปั่นจักรยาน
Bike อุ่นไอรัก

เนื่องในโอกาสที่ส มเด็ จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานพระราชานุ ญาตให้จั ดงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์ ” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561
ถึง วั นที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวั งดุ สิ ต และสนามเสือป่ า และได้
พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาส
พิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความส้าคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกก้าลังกาย อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยาน
ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้้าคูคลองส้าคัญต่าง ๆ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม
คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด้านการบริหารจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทาง ไป - กลับ 39 กิโลเมตร
กิจ กรรมปั่ น จั ก รยานนี้ จ ะด้ า เนิ น การอย่ า งพร้ อมเพี ย งกั น ทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส้าหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบี ยนได้
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ้าเภอทั่วประเทศ
และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง
แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้ด้วย โดยเป็น
เสื้อพระราชทานสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้า ด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้ง
พระปรมาภิไธย ซึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
จะเข้ารับพระราชทานเสื้อ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในวันที่
1 และ 2 ธั น วาคม 2561 ณ ศาลากลางจั ง หวั ด ทุ กจั ง หวั ด ส่ ว นในกรุง เทพฯ รับ ที่
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

2. การเข้าร่วม
ประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจ เอเปค
ครั้งที่ 26

ในช่ว งสุ ดสั ป ดาห์ที่ ผ่า นมา นายกรัฐมนตรีได้ เข้าร่ว มประชุม ผู้น้ า เขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้ ง ที่ 26 ที่ รั ฐ เอกราชปาปั ว นิ ว กิ นี โดยหั ว ข้ อ หลั ก ในการประชุ ม ได้ แ ก่
การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุ มเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล โดยเน้นหารือในประเด็น
ส้าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (2) การส่งเสริม
การเจริญเติบโตให้ทั่วถึงและยั่งยืน และ (3) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง
ผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมร่วมกับตัวแทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เอเปค นั้น ประเทศไทยได้น้าเสนอผลงานความก้าวหน้าของไทยในการพั ฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทัล ทั้งการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เรียกว่า เน็ตประชารัฐ ให้กับ
ประชาชนทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกล การปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกับ
ยุคดิ จิทัล และการร่วมมื อกับภาคเอกชน เพื่อพั ฒนาทักษะวิ ชาชี พให้กับ แรงงานและ
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มรายได้
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดตั้ง platform ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม - ขนาด
เล็กและขนาดกลาง หรือที่เรีย กว่า Micro SMEs ให้สามารถค้าขาย online และ
e-Commerce ได้ เพื่อเปิดกว้างสู่ตลาดโลก อีกทั้งมีความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ อย่าง
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Alibaba เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ Micro SMEs ด้วย ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยมีความพร้อม
ในการเชื่อมโยงทั้งด้านการค้าและการลงทุนกับธุรกิจในภูมิภาค
ประเทศไทยได้กระชับความร่วมมือกับ เอเปค ในเรื่องการพัฒนาทักษะและการศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพและบุคลากรด้าน Cyber Security
การสนับสนุนการค้าแบบพหุภาคีและการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรมและประมงที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเปิด
เสรี ก ารค้ า ควบคู่ ไ ปกั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งครอบคลุ ม
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต
ของคนรุ่นหลังด้วย
ทั้ งนี้ ในการเตรี ยมคนไทยไปสู่ อนาคต เพื่ อจะรองรั บการเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ นั้ น
ประเทศไทยได้ มีการจั ด กิจ กรรมที่หลากหลายมาอย่ า งต่ อเนื่ อง โดยช่ วงสุ ดสั ป ดาห์นี้
ระหว่างวั นที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 จะมี การจั ดงานขับเคลื่ อน ไทยแลนด์ 4.0
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ พื้นที่สยามสแควร์ เพื่อแสดงให้เห็นทิศทาง
ในการขั บ เคลื่ อนประเทศในยุ คดิ จิ ทั ล ซึ่ ง จะน้ า ไปสู่ การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ การขยายผลและการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง การยกระดับ SMEs และ Startup ผ่านกลไกประชารัฐ
เป็นต้น ดังนั้น ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
เยาวชน ได้มาร่วมในงานตามวันและเวลาดังกล่าว
3. การให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน
ผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

รัฐบาลปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรงกับ
ความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยแต่ละกลุ่ม โดยล่าสุดได้มีมาตรการเพิ่มเติมอีก 4 มาตรการ
ได้แก่
1. มาตรการช่วยเหลือค่าน้้าค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้า
เกิน 50 หน่วย แต่ไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน และน้้าประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน
ซึ่ง 1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น โดยให้ไปช้าระค่าน้้าค่าไฟตามปกติ พร้อมกับยื่น
บัตรสวัสดิการ จากนั้นภาครัฐจะโอนเงินคืนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชน
สามารถถอนเงินสดออกมาได้ในเดือนถัดไป มาตรการชั่วคราวนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 คิดเป็นระยะเวลา 10 เดือนเท่านั้น
2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี คนละ 500 บาท ในเดือนธันวาคม 2561
เพี ยงเดื อนเดี ยว ซึ่ งจะมี การโอนเข้ ากระเป๋ า เงิ น อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อรองรั บ ค่ าใช้ จ่ า ย
ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปีส้าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว แต่มักมีรายจ่าย
เพิ่มเป็นค่าเดินทางกลับภูมิล้าเนาหรือซื้อของฝาก
3. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ คนละ 1,000 บาท
ส้าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยจะได้รับครั้งเดียวในเดือนธันวาคม
2561 และจะสามารถใช้วงเงินนี้ได้จนถึงเดือนกันยายน 2562
4. ค่าเช่ าบ้ าน คนละ 400 บาทต่อเดื อน ส้าหรับผู้ ที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ ถือบั ตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562
การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จากทั้ง 4 มาตรการนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
ถอนเป็ นเงิ นไปใช้ จ่ ายได้ เหมื อนบั ตร ATM โดยงบประมาณที่ ใช้ เป็ นเงิ นจากกองทุ น
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างตรงจุด
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นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ต้ อ งการสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ ประชาชนผู้ มี รายได้ น้ อ ย
โดยได้ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จั ดท้าโครงการบ้านล้านหลั งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีบ้านเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่ไม่สูงมากและเหมาะสมกับศักยภาพ
การหารายได้ ของประชาชนในแต่ ละกลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อ
ของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยท้างาน หรือประชาชนที่ก้าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึง
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะมีการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในเงื่อนไขผ่อนปรน ส้าหรับลูกค้า
รายย่อย เพื่อจะน้าไปจัดซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท มีระยะเวลากู้
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาด้าเนินโครงการตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบโครงการคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตรา และวิธีการ
จ่ายบ้าเหน็จบ้านาญใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ใน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การปรับเพิ่ มเบี้ ยหวั ดบ้ านาญ ซึ่ งปั จจุ บั น ยั งต่้ ากว่ าเดื อนละ 10,000 บาท
ให้ได้รับเต็มจ้านวน 10,000 บาทต่อเดือน
2. การขยายเพดานของวงเงินบ้าเหน็จด้ารงชีพ ให้แก่ผู้รับบ้านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดิมเพดานไม่เกิน 400,000 บาท ปรับใหม่
เป็น 500,000 บาท
ขอให้ ป ระชาชนได้ ติ ด ตาม สอบถาม ตรวจสอบข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสวั ส ดิ ก าร
ข้างต้นตามช่องทางต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อจะได้ขอรับสวัสดิการหรือสิทธิตามที่ก้าหนดไว้
4. แนวทางในการ
จากการศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานของปั ญหา ที่ มาของภาวะวิ กฤติ ราคายางพาราและ
แก้ไขปัญหายางพารา แนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่้า รวมทั้ ง การรวบรวมข้อมู ลจากองค์การศึกษา
เรื่องยางระหว่างประเทศ (IRSG) หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท้าให้ค้นพบ
ข้อเท็จจริงที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ประเทศไทยมีพื้นที่กรีดยางมากที่สุด ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ อันได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่
กรีดยางได้ มากกว่า 20 ล้านไร่ ท้าให้ประเทศไทยมีผลผลิตยางมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับ
การผลิตยางธรรมชาติของทั้ง 6 ประเทศรายใหญ่ ของโลก คือประมาณ 4.5 ล้านตัน
2. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของประเทศไทย ปี 2550-2559 มีอัตราการเติบโต
สูงขึ้น เป็นระยะ ๆ ประมาณร้อยละ 7 โดยไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด
3. ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาขายยางพารากลับลดลง โดยปี 25502559 มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 6.94 แต่ราคาขายเฉลี่ยติดลบ ร้อยละ 3.76
4. ปัจจุบัน ราคายางพาราอยู่ในภาวะขาลง โดยช่วงปี 2551-2560 ราคายางแท่ง
หดตัวลง เฉลี่ยร้อยละ 4.12 และราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 หดตัวลง เฉลี่ยร้อยละ 2.86
5. สถานการณ์ราคายางพาราเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งประเทศ ในช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยช่วง
4 ปีท้ายนี้ มีปริมาณผลผลิตยางมากที่สุด ราว 4.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าทุก ๆ ช่วงเวลาที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก ช่วงปี 2557-2561 มีราคาลดต่้าลง ท้าให้มี
การใช้ยางสังเคราะห์แทนการใช้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การส่งออกยางพารา
จากไทยไปยังประเทศจีนหรือประเทศลูกค้ารายส้าคัญลดลง ท้าให้ราคายางในประเทศไทย
ลดลงตามไปด้วย

-
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รายละเอียด
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหายางพาราต่อคณะกรรมการยางพารา
และคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน เพื่อทุเลาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังนี้
1. การจัดท้าโครงการเร่งด่วนพั ฒนาอาชีพ เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางและเป็นรายครอบครัว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในระหว่างราคายางพาราตกต่้า
2. การลดปริมาณการผลิตยางพารา โดยส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนต้นยางพาราที่มี
อายุ 25 ปี ขึ้นไป หรืออายุ 15 ปี ที่มี ต้ นโทรม ให้น้า ยางน้อย ไม่ คุ้มค่าไปปลู กพื ชอื่น ๆ
รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการปลูกพืชอื่นแซมในสวนยาง โดยอาจพิจารณาให้แรงจูงใจกับ
เกษตรกรมากกว่าปัจจุบัน เพื่อจะเร่งการตัดสินใจลดปริมาณการผลิตยาง โดยจะต้องท้า
ควบคู่กับการให้แรงจูงใจกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ยางพาราในประเทศ
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ลดภาษี สิ น ค้ า เฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ใช้ ไ ม้ ย างพาราในประเทศเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
เพื่อจะเพิ่มอุปสงค์ไม้ยางพารา ให้สอดรับกับอุปทานที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
3. เชิญชวนและเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่สนใจจะเข้าร่วม
โครงการฝากน้้ายางไว้กับต้นยาง ช่วงราคาตกต่้า หรืออาจจะช่วยกันหยุดกรีดยาง เป็นเวลา
1-2 เดือน เพื่อท้าให้ยางพาราลดลงจากตลาดไปในทันที จ้านวน 5 แสนตันต่อเดือน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นราคายางพาราในตลาด เพราะการซื้อขายยางนั้นใช้รูปแบบเดียวกับสินค้า
โภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการซื้อขายแบบส่งมอบสินค้าและซื้อขายล่วงหน้า มีสัญญาส่งมอบสินค้า
เมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งวิธี การหยุดกรีดยางนี้ หากสามารถควบคุมการหยุดกรีดได้จริง
จะมีผลท้าให้ราคายางพาราสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ หากมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศเห็นด้วย
ร่วมมือกับมาตรการดังกล่าว และสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของเกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศ รัฐบาลจะได้ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดท้าโครงการนี้
ต่อไป โดยจะมี การส่งเสริมอาชีพชาวสวนยางระหว่ า งโครงการเพื่ อให้มีรายได้มาชดเชย
ช่วงหยุดกรีดยางด้วย
4. ขอความร่วมมือบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีธุรกิจแปรรูป หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตล้อยางส่งขายในต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจะขอให้เข้าร่วมรณรงค์เชิญชวน
ให้ประชาชนเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน
ในราคาถูก โดยให้ประชาชนได้สิ ทธิน้ าใบเสร็จซื้ อยางล้ อรถยนต์ ไปลดภาษี เงิ นได้บุ คคล
หรือนิติบุคคลประจ้าปี ในขณะที่บริษัทเอกชนหรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการผลิตยางรถยนต์
ราคาถูกจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีเช่นกัน โดยมีเงื่อนไขและหลักฐานว่าได้ซื้อยางพาราจาก
กลุ่ ม เกษตรกร หรื อสถาบั น เกษตรกรที่ มี กยท.รั บ รองโดยตรงด้ ว ย รวมทั้ ง เชิ ญ ชวน
บริษัทเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนผลิตหรือรับแปรรูปยาง ส่งไปขาย
ต่างประเทศ ให้มีสิทธิพิเศษทางการลงทุนตามที่หน่วยงานรัฐและการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้ก้าหนดต่อไป
5. ส่งเสริมและเร่งรัดการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยส่งเสริม
การใช้ยางพาราและผลิ ตภัณฑ์ จากยางพาราในทุ กรูปแบบ โดยเริ่มจากหน่วยงานต่ าง ๆ
ของภาครัฐก่อน แล้วขยายไปสู่ตลาด หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว เป็ น การด้ า เนิ น การในระยะเร่ ง ด่ ว น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเท่านั้น รัฐบาลยั งคงส้ ารวจมาตรการใหม่ ๆ
ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับยางพาราของไทย สิ่งส้าคัญที่สุดคือ การสร้างความเข้าใจในข้อมูล
พื้นฐานข้างต้น เพื่อจะท้าให้ทุกคนได้ร่วมมือกันด้าเนินการให้เกิดผลตามที่รัฐบาลแนะน้า

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
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5. การสนับสนุน
ให้รักการอ่าน และ
การเข้าถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
รัฐบาลได้เตรียมของขวัญปีใหม่ส้าหรับเยาวชนและประชาชนทุกคน ด้วยการสนับสนุน
ให้รักการอ่าน และการเข้า ถึง หนั งสื อคุณ ภาพของทางราชการและสถาบั นการศึกษา
โดยรั ฐ บาลได้ สั่ ง การให้ มี ก ารจั ด ท้ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Books) วี ดี ทั ศ น์ ไฟล์ เ สี ย ง เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น การเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้อมู ล เอกสารความรู้และหนั ง สื อแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิ การ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการ National e-Library
ในงานวันเด็กแห่งชาติปีหน้า ประกอบไปด้วย e-Library 2 ระบบ คือ ประเภทสื่อการเรียนรู้
และข้อมูลความรู้ส้าหรับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น ขอให้ทุกกระทรวง
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้จัดท้าไฟล์ข้ อมูลเพื่อการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จาก e-Library ของนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

