สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
*******************************************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สรุปประเด็นได้ดังนี้
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑. วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
บรมนาถบพิตร
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมี
พระราชกรณี ย กิ จ หลากหลายด้ าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้ านการอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา
ด้ านศาสนา ด้ านความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศ ด้ านการกี ฬา และด้ านศิ ลปวั ฒนธรรม
เป็นต้น ทรงตรากตราพระวรกาย และทรงงานหนักเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน
และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ ให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน ผ่านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างประโยชน์ให้การดารงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย
และได้รับ การยอมรับ ในการนามาปฏิบัติอย่างแพร่ห ลายในนานาประเทศ ทรงมี
พระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาแก่ปวงพสกนิกร
มาเป็ น เวลายาวนานกว่ า ๗๐ ปี ดั งปรากฏเป็ น โครงการพระราชด าริ ม ากกว่ า
๔,๐๐๐ โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทยจวบจนทุกวันนี้
เนื่ อ งในวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม เป็ น วั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ภาคส่ ว น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในห้วงก่อนหรือ
หลังวันคล้ายวันสวรรคต อาทิ กิจกรรมทาบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์หรือกิจกรรม
ตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการน้อมราลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อ
ประเทศชาติ แ ละประชาชนตามที่ เห็ น สมควรและเหมาะสม พร้อ มทั้ งเชิ ญ ชวน
ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้
คนไทยทุกคน รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์ และมุ่งมั่นทาความดีด้วยหัวใจ
เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าสถาพรต่อสังคม
ส่วนรวม และร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน
กระทรวงวั ฒนธรรม เชิญชวนชาวไทยทุ กคนร่วมชมนิ ทรรศการ “สุ ดยอด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ในรั ช กาลที่ ๙” ระหว่ า งวั น ที่ ๑๒ - ๒๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑
ณ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
ด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ท รงเป็ น เลิ ศ ทั้ งศาสตร์แ ละศิ ล ป์ อั น เป็ น คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
คนไทยและเมืองไทย ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” หมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือผู้เป็นใหญ่
ในศิลปินแด่พระองค์ โดยนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วย การถ่ายทอดเรื่องราว
หัวข้อ

รายละเอียด

๒

หัวข้อ

๒. กรุงเทพมหานครเมือง
สุดยอดจุดหมายปลายทาง

๓. นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
จังหวัดลาพูน

รายละเอียด
และผลงานศิลปะหลากหลายสาขาของพระองค์ สุดยอดภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลา
แห่งการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี สุดยอดเพลงไทยที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสะท้อนถึง
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี รวมทั้ง
สุดยอดละครโทรทัศน์ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การดาเนินชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็น “เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทาง”
อันดับ ๑ ของโลก ประจาปี ๒๕๖๑ นับเป็นการครองอันดับ ๑ เป็นครั้งที่ ๕ ในรอบ ๖ ปี
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยในปี ๒๕๖๐ มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มาพักแรมมากกว่า ๒๐ ล้านคน เวลาพักแรมโดยเฉลี่ย ๔.๗ คืน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
๕,๕๐๐ บาทต่อวัน นอกจากนี้ ภูเก็ต และพัทยา ยังได้รับการจัดให้อยู่ใน ๒๐ อันดับแรก
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง
การเดินทางมาทางานและพักผ่อน รวมไปถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในโลก
นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดลาพูน เมื่อวันพุธที่ ๓
ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองรองในโครงการไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน ซึ่งเมืองโบราณหริภุญชัยมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๓๐๐ ปี ดังนี้
๑. จังหวัดลาพูนเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยว ๑ ใน ๕๕ เมืองรอง แต่มีจุดเด่น
และศักยภาพหลายประการ อาทิ
๑) เป็นเมืองขนาดเล็ก สงบ สภาพแวดล้อมเอื้ออานวยในการเป็นที่พักอาศัย
ไม่ไกลจากพื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ทางรถยนต์
และรถไฟ เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ได้ สะดวก และสามารถออกแบบ
โปรแกรมท่องเที่ ยว ๑ วัน (One day trip) เนื่ องจากมี แหล่ งท่องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศ ด้วยความเป็นเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรม มีองค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว
๒) เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีการสืบทอดภูมิปัญญา
ด้านการผลิตผ้าไหมยกดอกที่ได้รับการรับรองสินค้า บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าฝ้าย
ทอมือ และการแกะสลักไม้ มีผู้ประกอบการ และแรงงานในท้องถิ่นที่มีความชานาญ
ในด้านงานฝีมือ
๓) มีศักยภาพด้านเกษตรกรรม อาทิ เกษตรกรมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นแหล่งผลิตลาไย กระเทียม หอมแดงที่สาคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะ
การแปรรูปลาไย ที่หลากหลาย อาทิ ก๋วยเตี๋ยวลาไย แกงฮังเลลาไย ไอศกรีมลาไย
นมผสมลาไย ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดลาพูนที่แปลกใหม่
๔) เป็นตลาดแรงงานสาคัญป้อนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และยังมี
พื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคต
๒. จังหวัดลาพูนได้ชื่อว่าเป็น “จังหวัดสะอาด” ๒ ปีซ้อน ประชาชนทุก

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

๓

หัวข้อ

รายละเอียด

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในความสาเร็จจนได้รับรางวัล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ลาพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม
ในครั้งนี้ ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยดาเนินการใน
๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ ทุกหลังคาเรือน ทุกชุมชน ลดปริมาณและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยต้องถูกกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่
๓ ช : ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle)
โดยลาพูนเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดที่ได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และจริงจังตามแนวทางประชารัฐ ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรง
ร่วมใจบริห ารจัดการด้วยกัน ทั้งผู้บริห ารระดับจังหวัด ส่ วนราชการผู้รับผิ ดชอบ
ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชน
ต่างให้ความร่วมมือกัน อาทิ การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง การทาความ
ตกลงกับร้านค้าเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก
และมีผลกระทบกับสุขภาพ การคัดแยกขยะเปียก การขับเคลื่อนงานของจิตอาสา
และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนร่วมกันสร้างสรรค์
เพื่อจัดการขยะโดยการนาเศษวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) เป็นต้น
๔. ด้านการบริหารจัดการน้า
การบริหารจัดการน้าของประเทศโดยเฉพาะน้าท่วม น้าแล้ง เป็นปัญหามา
ของประเทศไทย
โดยตลอด ซึง่ จะต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และสมดุล ตลอดทั้งปี
ในทุกมิติ ทั้งน้าอุปโภค บริโภค น้าต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกัน
น้าท่วม การรักษาคุณภาพน้า และการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่มีระบบการบริห ารจัดการ
ที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อน โดยได้น้อมนาศาสตร์พระราชามา
เป็นแนวทางในการปฏิรูปการบริหารจัดการน้า ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ การจัดทาร่างกฎหมายน้า และการจัดตั้งองค์กรกลางในการกากับดูแล
และจัดทาระบบ Area Based ๖๖ เพื่อตอบโจทย์น้าแล้ง น้าท่วม น้าเค็มรุกพื้นที่
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ และพื้ นที่ เพื่ อการท่ องเที่ ยว ครอบคลุ มพื้ นที่ ราว ๓๐ ล้ านไร่
สามารถลดผลกระทบ และช่วยประหยัดงบประมาณในการดาเนินการ โดยมีหลักคิดสาคัญ
คือ เน้ น การลงทุน เพื่อการป้ องกัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญ หาภายหลั ง
แยกเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๑. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมน้าแล้งลดลง ใช้งบประมาณใน
การช่วยเหลือเยียวยาน้อยลง ในขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงกัน
๒. พื้นที่ที่ประกาศเขตการช่วยเหลือภัยแล้ง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยสถิติการประกาศพื้นที่ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ลดลงตามลาดับจาก
๓๐,๐๐๐ หมู่บา้ น มาเป็น ๑๒,๐๐๐ หมู่บ้าน ๘,๐๐๐ หมู่บ้าน ๓,๗๐๐ หมู่บ้าน ๘๕
หมู่บ้ าน และเหลือ ๐ หมู่บ้านในปีนี้ ช่วยลดการใช้งบประมาณสาหรับช่วยเหลื อ
เยียวยาลงตามลาดับ จากปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ คือ จาก ๒,๕๐๐ ล้านบาท มาเป็น ๑,๐๔๒
ล้านบาท ๑,๐๐๑ ล้านบาท ๔๙ ล้านบาท และเหลือ ๔๒ ล้านบาทในปัจจุบัน
๓. ภาพรวมในการใช้งบประมาณสาหรับช่วยเหลือเยียวยาน้าท่วม ภัยแล้ง
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ทั้งด้านการเกษตร และด้านอื่นในช่วง ๑๑ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑) เห็นได้ว่า
๕ ปีของรัฐบาลนี้ คือปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณในส่วนนี้เพียง ๑๘,๐๐๐
กว่าล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณเกือบ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
และช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ใช้งบประมาณราว ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งประหยัดกว่า
๔.๘ และ ๒.๗ เท่าตามลาดับ
ดังนั้ น แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้าในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นการใช้งบประมาณ
ในการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ท าได้ ง่า ยและถู ก กว่ า การช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู กล่ า วคื อ
ให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อการป้องกันที่ต้นเหตุ ดีกว่าแก้ไขเยียวยาที่ปลายเหตุ
๕. การพัฒนาทาง
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งใน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ กลไกหลักช่วยนาพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ก้าวข้ามกับดัก
นวัตกรรม
รายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างเป็น
รู ป ธรรม ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ ผ่ านมา ประเทศไทยมี ค วามก้ าวหน้ าทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบบก้าวกระโดด ในภาพรวมมีการเพิ่มการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า ๓ เท่า มาอยู่ที่ ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑ ของ GDP โดยเอกชนมีการลงทุนด้านนี้ขึ้นมากกว่า ๔ เท่า มีการ
เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยเป็น ๑๔๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นฐานรากในการรองรับ
การวิจัยและการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างแท้จริง การต่อยอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ๗๔๐,๐๐๐ คน
ให้บริการด้านการตรวจสอบ ตรวจวัดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนมากกว่า ๓ ล้าน
รายการ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่มากกว่า ๓,๒๐๐,๐๐๐ คน
และเร่งพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม เพิ่มขึ้น ๒ เท่า
หรื อ ๕,๖๐๐,๐๐๐ คน รวมถึ งการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ อนาคต
เพิ่มขึ้น ๖ เท่า และการร่วมมือกับภาคเอกชนในการทาวิจัยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนา
นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าของประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่ อขับเคลื่ อนผลงาน นวัตกรรม ที่ช่วยปฏิ รูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ ฐาน
นวั ต กรรม โดยการน าวิ ท ยาศาสตร์ ส ร้ า งคน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มคนไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑ น าวิ ท ยาศาสตร์ ส ร้ างอาชี พ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า และน า
วิทยาศาสตร์เสริมแกร่ง สร้างชาติให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ อื่ น ๆ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ อั น ดั บ
ความสามารถ ปัจจัยด้านนวัตกรรมประเทศไทย ของ World Economic Forum
ดีขึ้นจากเดิมอันดับที่ ๖๖ ในปี ๒๕๕๖ ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ ๕๐ จาก ๑๓๗ ประเทศใน
ปี ๒๕๖๑ และสามารถสร้างมูลค่าการส่งออก เทคโนโลยีระดับสูงได้มากกว่า ๔ ล้าน
ล้ านบาทต่อ ปี ซึ่งนั บ เป็ น หนึ่ งในแนวทางการขับ เคลื่ อนประเทศให้ ก้ าวไปสู่ ก าร
พัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น
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๖. ประเทศไทย ๔.๐ ในส่วน
การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
ของการบริหารราชการ
คือ การเร่งดาเนิ นการให้ มีศูนย์รับคาขออนุญ าต หรือ One Stop Service (OSS)
แผ่นดินของภาครัฐ
กลางของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมาก เพื่อให้เป็น
ศูน ย์กลางส าหรับ ประชาชนในการรับคาขออนุญ าตด้านต่าง ๆ แทนการยื่นเรื่อง
ณ หน่วยงานรัฐในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แล้วจัดส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เทียบกับในระบบเดิมที่ผ่านมาเอกชนหรือ
ภาคธุ ร กิ จ ไม่ ได้ รั บ ความสะดวก และเป็ น ต้ น ทุ น ในการประกอบธุ รกิ จ ที่ ภ าครั ฐ
สามารถช่วยให้ลดลงได้ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้เปิดนาร่องการให้บริการ One Stop Service กลางของภาครัฐเป็นแห่งแรก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชน และจะช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถทาได้ ทั้งการเดินทางมายื่นคาขอด้วยตนเอง
ณ จุ ด One Stop Service กลางที่ ได้ เปิ ด น าร่อ งไปแล้ ว ณ บริเวณชั้ น ๑ อาคาร
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (หรือ สานักงาน ก.พ. เดิม) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การยื่นคาขอทางออนไลน์ ที่เรียกว่า Biz Portal โดยสานักงาน
ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ พัฒนาขึ้น โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถหาข้อมูลการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ในทุก
ขั้นตอนได้ในที่เดียว ปัจจุบันทั้ง ๒ ช่องทางได้เปิดให้บริการสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
การขอใช้สาธารณูปโภค การเปิดร้านอาหารและร้านค้าปลีก รวมทั้งหมด ๒๔ งาน
อนุญาต โดยจะมี Chat Board และแอพพลิเคชั่น LINE ที่ Line@goodgov4u ใน
การให้บริการ ติดตาม ประเมินผล โดยการให้บริการของ One Stop Service กลาง
จะพร้ อ มอย่ างเต็ ม รู ป แบบในเดื อ นมกราคม ๒๕๖๒ พร้อ มขยายงานให้ บ ริก าร
ใน ๑๐ ธุรกิจ ๔๐ ใบอนุญาต เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และ
คาร์แคร์ เป็นต้น รวมทั้งจะขยายการให้บริการออนไลน์ ไปยังงานบริการประชาชนที่
สาคัญ อื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการให้บริการของ One Stop Service กลาง
จะร่วมมือกับสานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จากัด (NDID) ในการนาระบบยืนยันตัวตนแบบใหม่ที่
เป็ น แบบดิ จิ ทั ล มาทดลองใช้ เพื่ อให้ ก ารบริ ก ารภ าครั ฐ แบบออนไลน์ ไ ด้
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย เป็นที่น่าเชื่อถือ และตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง
๗. บทส่งท้าย
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และขอแสดงความห่วงใยต่อ
ชาวอินโดนีเซีย โดยแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย และไร้ที่อยู่ อาศัยเป็นจานวนมาก รัฐบาลไทยได้มอบ
เงินช่วยเหลือให้แก่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย เป็นจานวนเงิน ๕
ล้านบาท เพื่อแสดงน้าใจและมิตรไมตรี ตลอดจนขอขอบคุณที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้
ช่วยอานวยความสะดวก ในการอพยพคนไทยจากอินโดนีเซียให้กลับถึงประเทศไทย
อย่างปลอดภัย
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

