สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
*******************************************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สรุปประเด็นได้ดังนี้
หัวข้อ
๑. การจัดงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้้า
แห่งรัตนโกสินทร์”

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด ทุกส้านัก/กอง
กระหม่อมให้จัด “งานฤดูหนาว” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้าง
วัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่าย
ใน รวมทั้ งข้าราชการ บริษั ทห้ างร้านต่ าง ๆ ร้านอาหาร ตลอดจนมหรสพแบบ
ราชสานัก เช่น โขน ละครใน และด้วยพระบรมราชวิเทโศบายเพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวง
และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติ ซึ่งสะท้อนถึง
ความผู กพั นระหว่างพสกนิ กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่มี มาอย่าง
เนิ่นนาน ทาให้งานฤดูหนาวเป็นงานบุญที่สร้างความสุขอิ่มเอมใจแก่ประชาชน และ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบรมชนกนาถ โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ จัดงานฤดูหนาว เพื่ อหารายได้
สมทบทุนการกุศลต่างๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต และบางปีก็จัดที่
บริเวณพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน หรือพระราชอุทยานสราญรมย์
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงน้ อมร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะ
พระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานใน
รูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนราลึ กถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาว และ
สะท้ อนความงดงามของประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยภายใต้ ชื่องาน
“อุ่นไอรักคลายความหนาว” ขึ้น เมื่อต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรก และใน
ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาว
ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้้าแห่งรัตนโกสินทร์”
ระหว่ างวั นที่ ๙ ธั นวาคม ๒๕๖๑ ถึ งวั นที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลาน
พระราชวั งดุ สิ ต และสนามเสื อป่ า โดยพื้ นที่ พระลานพระราชวั งดุ สิ ต จั ดแสดง
นิ ทรรศการบอกเล่ าถึ งประวั ติ ศาสตร์ ที่ ส าคั ญ และคุ ณค่ าของสายน้ าแห่ งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ชื่นชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และแบบจาลองต่างๆ อาทิ
พระที่นั่งกลางน้า พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคาร
บ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ร่วม
ทาบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งมีของที่ระลึก
ได้ แก่ บั ตรอวยพรปี ใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหั ตถ์ พร้อมพระปรมาภิ ไธย
ซึ่งสะท้อนให้ เห็ นว่าพระองค์ทรงให้ ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอา
ใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมี สุ ขภาพที่ ดี ด้ วยการออกก าลั งกาย อั นเป็ นกิ จกรรมที่ ดี ที่ สมาชิ กใน
ครอบครัวสามารถทาร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ และยังมีสายรัดข้อมือ
เสื้อ กระบอกน้ าจั กรยานอุ่นไอรักจาหน่ายในงาน มีตลาดบก ตลาดน้า และมหรสพ
ให้ชม กิจกรรมร่วมทาบุญ เช่น สลากชิงโชค มัจฉาพาโชค และสลากการกุศล
รายละเอียด

๒

หัวข้อ

๒. การขับเคลื่อนประเทศ
ภายใต้ โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน

รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดาเนินเปิด
งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๖๑ และจะทรงจั ก รยานในพิ ธี เปิ ด ตามเส้ น ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
กรุงรั ตนโกสินทร์ ไปยังคลองลั ดโพธิ์ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่ งรัตนโกสินทร์” รวมทั้งร่วมขบวนจักรยาน
ตามเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน และเชิญชวนแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่
๕ หรื อชุดไทยแบบต่ าง ๆ ด้ วยผ้ าไทย ผ้ าท้ องถิ่น เพื่ อสะท้อนวิถีไทยผ่ านเครื่อง
แต่งกาย ร่วมเที่ยวชมงานด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้
ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญเกี่ยวกับสายน้า และร่วมทาบุญโดยเสด็จพระราชกุศล
รัฐบาลให้ความสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยอาศัยหลัก
สน.ปท.
การมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” และทุกส้านัก/
ที่เน้ นการบู รณาการในการท างานร่วมกันของหน่วยงานในพื้ นที่ ทุกระดั บ เพื่ อ
กอง
แก้ปัญหาอย่างครบวงจร ทุกมิติ ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตาม ๑๐ กรอบหลักในการดาเนินงาน ได้แก่ การสร้างความปรองดองด้วยสัญญา
ประชาคม, คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุข, วิถีไทยวิถีพอเพียง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้ กฎหมาย, รู้ กลไกการบริ หารราชการ, รู้รั กประชาธิปไตยไทยนิ ยม, รู้ เท่ าทั น
เทคโนโลยี, ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการเข้าใน
แผนของตาบล - อาเภอ - จังหวัด - กลุ่มจังหวัด - ภูมิภาค - และประเทศให้ได้
ทั้ งนี้ กลไกการขั บเคลื่ อนโครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น ในทุ กระดั บ จะมี ที ม
ขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล, ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ทีมหมอประชารัฐสุขใจ,
ทีมปฏิ บั ติการกระทรวงเกษตร, ที มคณะกรรมการหมู่บ้ าน และคณะกรรมการ
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ ลงพื้ น ที่ ทั้ งหมด จ านวน ๔ ครั้ ง
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร หรือกว่า ๘๒,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั่ วทั้ งประเทศ มี ประชาชนเข้ าร่วมเวที ประชาคม จ านวนทั้ งสิ้ น ๘.๗ ล้ านคน
สาหรับสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ขอความร่วมมือตามกรอบหลัก
และฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน โดยการรับฟังปัญหา และความต้องการของ
ประชาชน ซึ่ งการลงพื้ นที่ ของนายกรัฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ได้ รับรายงาน
ประเด็ นปั ญหาความต้ องการของประชาชนมากกว่า ๗ แสนรายการ สามารถ
แบ่งเป็ น ๖ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (มากที่สุ ด กว่าร้อยละ ๕๒)
ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข

๓

หัวข้อ

รายละเอียด
จากความต้ องการดั งกล่ าวรั ฐบาลได้ ให้ ทุ กกระทรวงร่ วมกั น จั ดท าเป็ น
รายละเอียดแผนงานสาคัญ ๓ แผนงาน คือ
๑. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว ๑๓ ล้านคน จากการลงทะเบียนครอบคลุมถึง
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยดาเนินการใน ๔ เรื่อง ได้แก่ การมีงานทา
การฝึ กอาชีพ เสริมความรู้ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่ งเงินทุนในระบบ และการ
เข้าถึงสิ่งจาเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่มาของมาตรการต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือค่าน้า
ค่ า ไฟฟ้ า ส าหรั บ ครั ว เรื อ นของผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย การช่ ว ยเหลื อ ค่ า เดิ น ทาง
ไปรั กษาพยาบาล หรื อค่ าใช้ จ่ ายอื่ นเกี่ ยวกั บสุ ขภาพ และค่ าเช่ าบ้ านส าหรั บ
ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมาตรการต่างๆ ต้องใช้เวลาในการคิด หารือ
และปรั บปรุ งตามขั้ นตอนอย่ างเป็ นกระบวนการ เพื่ อมั่ นใจได้ ว่ าสามารถช่ วย
แก้ปัญหาพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้จริง
การแก้ ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ ได้ ด าเนิ นการมาอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อช่ วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การเข้าไปประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้
การน าธุรกรรมหนี้ นอกระบบเข้ ามาสู่ ระบบ เพื่ อเป็ นการให้ กู้ ยื มที่ ถู กต้ องตาม
กฎหมาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชน
รายย่ อย กระทรวงการคลั งได้ อนุ ญาตให้ มี การประกอบธุรกิ จสิ นเชื่ อรายย่ อย
ประเภทใหม่ ได้แก่ สิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากั บ หรือสิ นเชื่อ
พิโกไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ
และค่ าธรรมเนี ย มได้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๓๖ ต่ อ ปี ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง
การให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผู้ที่จะให้สินเชื่อหรือเจ้าหนี้จะต้องเป็นนิติ
บุคคลที่มีทุ นจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ทาให้การปล่อยกู้ถูกกฎหมาย สามารถให้กู้กับลูกหนี้ที่เป็นคน
ในพื้นที่ สามารถประเมินความเสี่ยง รู้ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ได้ และ
ผู้ให้กู้สามารถคิดดอกเบี้ยได้สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ในขณะที่ลูกหนี้สามารถ
กู้ยื มในระบบได้ ง่าย แต่ ละรายสามารถกู้ ยืมได้ ในวงเงินไม่ เกิ น ๕๐,๐๐๐ บาท
อาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ แล้วแต่เจ้าหนี้ จะกาหนด หรือใช้บุคคลเป็นผู้ค้า
ประกันได้ การกู้ยืมทาได้ง่าย และเป็นแบบลดต้นลดดอก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา
ข้อมูลได้ตามเว็บไซต์กระทรวงการคลัง หรือโทรสายด่วน ๑๓๕๙
๒. แผนงานปฏิรูปโครงสร้ างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อพั ฒนาทั กษะ
อาชีพเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งทาเป็นเมนูทางเลือกให้เกษตรกรตามความ
เหมาะสม และความสมัครใจ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ รวม ๔.๓ ล้านคน แบ่ง
ออกเป็ น ๔ โครงการส าคัญ ได้แก่ การบริหารจั ดการน้ า การแก้ไขปั ญหาที่ดิ น
ทากิน การปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีโครงการตัวอย่าง
ได้แก่

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๔

หัวข้อ

๓. วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล

รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริมของชุมชนตาบลฉลุง จังหวัดสตูล
ช่ วยสร้ างรายได้ ๖๖๕,๐๐๐ บาท/ปี โดยสามารถขยายผลให้ ครอบคลุ มพื้ นที่
๖ อาเภอ
- โครงการผลิ ตสารชี วภั ณฑ์ ของชุ มชนที่ ๔ บ้ านแก่ ง จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์
ลดต้นทุนการจัดการศัตรูพืช จาก ๔,๐๐๐ บาท/ไร่ เหลือ ๓,๐๐๐ บาท/ไร่
- โครงการจ้ างงานชลประทาน ส าหรั บซ่ อมแซม บ ารุ ง รั กษาระบบ
ชลประทาน ๑๔๐ รายการ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๖,๐๐๐
บาท/ราย
- โครงสร้ างสร้างฝายชะลอน้ า ๑,๓๐๐ กว่าแห่ ง ทั้ งในพื้ นที่ นอกเขต
ชลประทาน และพื้ นที่ ส.ป.ก. ช่ วยให้ เกษตรกรมี รายได้ เพิ่ มขึ้ น จากการท า
เกษตรกรรมในพื้นที่ดังกล่าว มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพั ฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วย
๓ โครงการหลัก ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตามโครงการไทยนิ ยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยคณะกรรมการ
หมู่ บ้ าน น าปั ญหาความต้ องการจากเวที ประชาคม มาด าเนิ นการพั ฒ นาพื้ นที่
ต่อยอดโครงการด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๙๒,๐๐๐ โครงการ ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องระบบสาธารณูปโภคร้อยละ ๗๒ รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ร้อยละ ๑๖
๒) โครงการด้ านการส่ งเสริมการท่ องเที่ ยว โครงการชุ มชนท่ องเที่ ยว
OTOP นวัตวิถี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า ๓๒,๐๐๐
ผลิ ตภั ณฑ์ การพั ฒนาบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยว การปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ แหล่ ง
ท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาด
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเกือบ ๑ ล้านคน
เม็ดเงินเข้าชุมชน ๙๐๐ ล้านบาท
๓) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา
ตามแนวทางประชารัฐ ดาเนินการโดยสานักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมือง
แห่ งชาติ สนับสนุ นเงินทุนประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ให้ เพิ่ มขึ้น กองทุ นละ
ไม่เกิน ๓ แสนบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ๔๗,๐๐๐ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๗๑
ของเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานประเพณีต่างๆ ร้อยละ ๓๗ นอกจากนั้น
เป็นการสร้างร้านค้าชุมชน น้าดื่มชุมชน กองทุนปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์พืช ลานตาก
พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
วันที่ ๙ ธั นวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันต่อต้านคอร์รั ปชั่ นสากล” เป็ น
กจ.
วันที่ไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี และทุกส้านัก/
๒๕๔๖ และสะท้อนว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นปั ญหาในหลายประเทศทั่วโลก
กอง
โดยในปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของ ๑๒๐ ประเทศ จาก ๑๘๐ ของประเทศทั่วโลก อยู่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน ทาให้
ประเทศสมาชิ กต้ องร่ วมมื อกั น และด าเนิ นการตามอนุ สั ญญาให้ เข้ มแข็ งยิ่ งขึ้ น

๕

หัวข้อ

รายละเอียด
สาหรับประเทศไทยได้มีการรณรงค์ ผ่านการใช้แนวทางและมาตรการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ สานักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ได้กาหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยก่อนหน้าได้
จัดกิ จกรรม “เดิ น-วิ่ งเพื่ อรณรงค์ ส่งเสริ มคุณธรรม ราษฎร์ -รัฐร่ วมใจ ไม่เอา
คอร์รัปชั่น” ครั้งที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2018” โดยน าหลัก
ส่งเสริมสุขภาพมาร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการ
แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ส่งเสริมความดี ร่วมต้านการทุจริต และพลังความดีด้วย
การซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๒,๓๐๐ คน อีกกิจกรรม
หนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย) ที่ รั ฐบาล ส านั กงาน ป.ป.ช. ส านั กงาน ป.ป.ท. องค์ กรต่ อต้ านคอร์รัปชั่ น
(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อ
แสดงแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่ อการทุจริต” ทั้งนี้ กิจกรรมที่
จัดขึ้นเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจานงในการแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันของ
ทุกฝ่าย โดยภาครัฐ ได้ยกเรื่องการปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระเร่งด่วน และ
วาระแห่ งชาติ มี ก ารด าเนิ น การออกแนวนโยบาย และมาตรการต่ าง ๆ ที่
ครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกันหรือปลูกฝังแนวคิด การแก้ไขปัญหา และการลงโทษ
ผู้กระทาผิดอย่างต่อเนื่องโดยพยายามปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสม และเท่าทัน
ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
การดาเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เป็นแนวทางการสร้างความโปร่งใสในธุรกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการร่วมงานกับภาครัฐ มีการออกกฎหมายลาดับรอง
ในเรื่องเงื่อนไขการซื้อพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง การกาหนดราคา
กลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อ
จั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement หรือ e-GP)
ให้มีความชัดเจน และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สะท้อนจากจานวน
หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ e-GP ในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ จากปี ๒๕๖๐ รวมถึง
ผู้ ค้ ากั บ ภาครั ฐ มาใช้ งานเพิ่ ม ขึ้ น กว่ าร้ อ ยละ ๑๘ ปั จจุ บั น มี ทั้ งหมดเกื อ บ
๒๕๐,๐๐๐ ราย ซึ่งภาครัฐมุ่งปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ และ
บริการประชาชนได้ดี และโปร่งใสขึ้น
นอกจากแนวปฏิบัติภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐแล้ว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มาตรการด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และการจัดตั้ง อปท. ๒) มาตรการด้านการบริหาร ๓) มาตรการด้านการ
ตรวจสอบ กากับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ๔) มาตรการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขกรณีร้องเรียนการทุจริตของ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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๔. บทส่งท้าย

รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง และ
ความเหมาะสมของมาตรการดั งกล่ าว โดยจะมี การหารื อในรายละเอี ยดของ
มาตรการเพื่อความเหมาะสมต่อไป
ช่วงเทศกาลปีใหม่รัฐบาลมีมาตรการทางภาษี “ช็อปช่วยชาติ” เพื่อลดภาระ ทุกส้านัก/กอง
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกาหนด
สินค้า ๓ ประเภท ได้แก่
๑. สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ที่วัตถุดิบ
ต้ องมาจากยางที่ การยางแห่ งประเทศไทยรวบรวม หรื อรั บซื้ อจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง
๒. สินค้าประเภทหนังสือ และ e-Book เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ช่วยใน
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ข อง
ประเทศ
๓. สินค้า OTOP ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง กาหนดให้ซื้อ
จากผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
การเดินทางสั ญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกลับภูมิลาเนาหรือท่องเที่ยว
ขอให้ มี การเตรี ยมการล่ วงหน้ า ทั้งคนและยานพาหนะ ศึกษาเส้ นทาง พั กผ่ อนให้
เพียงพอ ขับขี่มีวินัย มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมทาง ในเขตชุมชนให้ใช้ความระมัดระวัง
มากเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเป็น
ที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

