สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑. ขอแสดงความ
นายกรั ฐ มนตรี แ สดงความยิ น ดี กั บ ความส าเร็ จ ในด้ า นกี ฬ าและด้ า น
ยินดีกับ
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งสร้างความสุขและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติใน
ความสาเร็จของ ช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนี้
ประเทศไทยใน
ความสาเร็จด้านกีฬา
ด้านกีฬาและด้าน
๑. กีฬาฟุตบอล ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ ๑๖ ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลชาย
โบราณวัตถุและ
ชิงแชมป์เอเชีย เอเชี่ยนคัพ ๒๐๑๙
ศิลปวัตถุ
๒. กี ฬาแบดมิ นตั น น้ องเมย์ รั ชนก อิ นทนนท์ คว้ าแชมป์ มาเลเซี ยมาสเตอร์ ส
๒๐๑๙ เป็นสมัยที่ ๒ ได้สาเร็จ
๓. กีฬ ากอล์ ฟ โปรแจ๊ ส อติวิ ช ญ์ เจนวัฒ นานนท์ ได้ แชมป์ เอสเอ็ม บี ซี
สิงคโปร์โอเพน
ความสาเร็จด้านโบราณวัตถุ
ประเทศไทยได้ รั บโบราณวั ตถุ และศิ ลปวัตถุ คื น จากสหรัฐอเมริกา เกือบ ๕๐
รายการ ซึ่งล้ วนเป็ นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยวัฒนธรรมบ้ านเชียง อายุ
มากกว่า ๑,๕๐๐ ปี โดยในรัฐบาลนี้ มีการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบน าออกนอก
ประเทศจนได้ รั บ มอบกลั บ คื น มาแล้ ว จ านวน ๘ ครั้ ง รวมโบราณวั ตถุ ที่ ได้ รั บ คื น
กว่า ๗๕๐ รายการ
๒.แนวโน้มการ
ธนาคารโลกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกสานัก/
เติบโตทาง
อีกอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญคือ การเติบโตจากความต้องการสินค้า
กอง
เศรษฐกิจของ
และบริการภายในประเทศที่ เพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
ไทย
และภาครัฐ ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ช่วยให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และแรงต้านของเศรษฐกิจโลกได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
๓. รายงานผล
รัฐบาลได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล ปีที่ ๔ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ ทุกสานัก/
การดาเนินงาน ทุกภาคส่วนได้รับรู้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รัฐบาลไทย
กอง
ของรัฐบาล
http://www.thaigov.go.th/ebook/contents/detail/๑๗๓#book/
ปีที่ ๔
หรือเว็บไซต์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.nesdb.go.th/download/document/GovSum๔.pdf
๔. มหกรรม
รั ฐ บาลก าหนดจั ด มหกรรมการสร้ า งการตระหนั ก รู้ ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทุกสานัก/
การสร้างการ
“อนาคตไทย อนาคตเรา” ระหว่างวันพุธที่ ๓๐ มกราคม – วันศุกร์ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กอง
ตระหนักรู้ต่อ
ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อ ให้คนไทยทั้งชาติได้รับรู้ถึงบริบทของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โลกและความท้าทายในอนาคต เข้าใจแนวคิด และสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
“อนาคตไทย
และร่วมมือสร้างไทยไปด้วยกันของทุกภาคส่วน ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
อนาคตเรา”
จึงขอเชิญประชาชน ได้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าว และขอให้พี่น้องสื่อมวลชน
ทุกแขนงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยด้วยการเผยแพร่สาระเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ของประเทศไทยไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
หัวข้อ

รายละเอียด
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หัวข้อ
๕. ประเด็น
การปฏิรูป
ประเทศที่อยู่ใน
ความสนใจของ
ประชาชน

รายละเอียด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งมีการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน จานวน ๒ เรื่อง คือ
๑. การบริ หารจั ดการทรั พยากรที่ ดิ น เพื่ อให้ เกิ ดการใช้ ประโยชน์ จากที่ ดิ น สน.ปท.
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และมี ธรรมาภิ บาล โดยด าเนิ นการคู่ ขนานกั นทั้ งการสร้ าง
มู ลค่ าเพิ่ มให้ แก่ ที่ ดิ น ทรั พยากรกรของประเทศ พร้อมกั บการพั ฒนาคนด้ วยการศึ กษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การใช้ Agri Map พิจารณาใช้ที่ดินใน
การเพาะปลู กให้ เหมาะสมกั บสภาพดิ น น้ า อากาศ และตลาด ขณะเดี ยวกั นก็ ยกระดั บ
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ผ่านเน็ตประชารัฐ หรือ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งนี้ บางพื้นที่อาจส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์
จากที่ดินในด้านอื่นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า สร้างงาน สร้างรายได้ตามความ
ต้องการ และการมีส่ วนร่ วมของชุมชน หรื อ “ระเบิ ดจากข้างใน” โดยได้ ผลั กดั นให้ เกิ ด
หน่ วยงานใหม่ ที่ จะเข้ ามารั บผิ ดชอบในการบริหารที่ ดิ นของประเทศในลั กษณะเดี ยวกั บ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สนทช.) เพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งของเอกชน
และภาครัฐได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินทากิน ได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒. การก าหน ดให้ เ วชภั ณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาโรค และบริ ก าร
รักษาพยาบาล เป็นรายการสินค้าและบริการควบคุมใหม่ ในปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การ
บ ริ ก ารเป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐ าน เห ม าะส ม โป ร่ ง ใส แล ะเป็ น ธ รรม โด ย มี
คณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ
ทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจาก
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์ มาร่วมกันพิจารณากาหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายทั้งประชาชน และโรงพยาบาลเอกชน
ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่ อเป็นทางเลือกให้บริการ
กั บ ประชาชนในทุ ก ระดั บ ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ รูป การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพของรัฐ ให้ มี
มาตรฐาน และให้ บ ริก ารอย่างทั่ ว ถึง โดยเน้ น การป้ องกัน มากกว่าการรัก ษา และ
รองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนก็สามารถรองรับนโยบาย
ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปี โดยลูกค้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเข้า
มาใช้บริการเป็นจานวนมาก ดังนั้น การดาเนินการควบคุมค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
หากสามารถรักษาสมดุลระหว่างราคากับ คุณ ภาพได้ จะสามารถแก้ไขปัญ หาและ
วางรากฐานอนาคตได้อย่างยั่งยืน
๖.การสร้างสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานสถานการณ์ทาง ทุกสานัก/
คุณภาพ เพื่อให้ สังคม ไตรมาสที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
กอง
ทุกคนอยู่ดีมีสุข
๑. สถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ
๑.๑ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ซึ่งเป็ นการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการวางรากฐานการพั ฒนาประชากรที่ มี
คุณภาพตั้งแต่ปฐมวัย โดยโครงการดังกล่าวเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐช่วยเหลือเด็กแรก
เกิดถึง ๓ ปี ให้แก่ครอบครัวยากจน คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน จานวน ๕๒๕,๗๒๘ คน
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รายละเอียด
เป็ น การเสริ ม สร้ างภาวะทางโภชนาการ สุ ข ภาพ ความฉลาดทางเชาวน์ ปั ญ ญา
(Intelligence Quotient: IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)
ของเด็กปฐมวัย นั บเป็ นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุ ดที่รัฐบาลมอบให้เด็ก ทั้งนี้มี ผลการวิจัย
สรุปว่าการลงทุนในเด็กแรกเกิดที่อยู่กับครอบครัวยากจนจะได้รับผลตอบแทนกลับมา
๑๗ เท่า
๑.๒ สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งเป็นการผนึกกาลังภาคส่วนต่างๆ สร้างสรรค์
สวัสดิการสังคมหลายรูปแบบ ได้แก่
(๑) จิ ตอาสา ที่ ส่ งเสริ มให้ คนมี ความเอื้ ออาทรต่ อกั น ยกย่ องผู้ ท า
คุณประโยชน์แก่สังคม จิตอาสาธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
(๒) หุ้ น ส่ วนทางสั งคม โดยเฉพาะภาคธุ รกิ จ ที่ เข้ ามาช่ วยเหลื อ
รับผิดชอบปัญหาสังคม เน้นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม
(๓) สวัสดิการชุมชน ที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงทั่วประเทศ
ดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตายทาให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
“การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
๑.๓ ความมั่ นคงด้ านที่ อยู่ อาศั ยภายใต้ แผนแม่ บทการพั ฒนาที่ อยู่ อาศั ย
๒๐ ปี อาทิ
(๑) การพั ฒ นาที่ อยู่ อาศั ยผู้ มี รายได้ น้ อย จ านวน ๑๑,๐๒๙ หน่ วย
(๒) โครงการบ้านเคหะกตัญญู ส าหรับผู้สูงอายุ จานวน ๑๙๒ หน่ วย
(๓) โครงการบ้านล้านหลัง ๘๔๓ หน่วย
(๔) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่อยู่
อาศัยระดับชาติ
(๕) โครงการตลาดเคหะประชารัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้าง
งาน สร้างอาชีพในชุมชน
(๖) การแก้ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” ในที่ดินรัฐและเอกชน ใน
เมืองและชนบท จานวน ๑๓,๗๑๗ ครัวเรือน
(๗) การพั ฒนาที่ อยู่อาศัยชุ มชนริมคลองลาดพร้าว จานวน ๕,๐๒๓
ครัวเรือน
(๘) โครงการบ้านพอเพียงในชนบท จานวน ๓๕,๙๑๖ ครัวเรือน โดยมี
เป้าหมาย คือ “สร้างบ้าน สร้างชุมชนไทย ทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง”
๒. ประเด็นห่วงใย
๒.๑ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นยังอยู่
ในระดับสูง สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมด้านเพศของวัยรุ่น ส่งผลต่อ
สุขภาพแม่และเด็ก โอกาสทางการศึกษา กาลังแรงงาน การทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย และการทิ้งทารก
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ (๑) เสริมพลังครอบครัวและสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง (๒) พัฒนาระบบการช่วยเหลือ เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และ (๓) พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน จาแนกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม
๒.๒ ความรุ น แรงในสั งคม มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ๗-๑๐ ราย/วั น
ทั้งนี้ ผู้ถูกกระทาส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นเด็กและสตรี โดยรัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์
ให้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ น“ปี แห่ งการรณรงค์ ยุ ติ ความรุ น แรงต่ อเด็ ก สตรี บุ คคลใน
ครอบครั ว และความรุ นแรงในสั งคมทุ กรู ปแบบ” ซึ่ งต้ องอาศั ยพลั งของสั งคมใน
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อเนื่อง
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การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา ได้ แ ก่ (๑) เริ่ ม ต้ น จากครอบครั ว
(๒) รณรงค์ สังคมไทยไร้ความรุนแรง และ (๓) เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในสังคมโดยบู รณาการการทางานเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการการทางานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกระดับ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “พม. เป็นผู้นาด้านสังคมของไทยและอาเซียนมุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขใน
สังคมคุณภาพ”
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก https://youtu.be/J๙VRuTHvhgk:
๗.การยกระดับ
รัฐบาล ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีประเด็นการสร้างโอกาส ความเสมอ กจ. กค.
คุณภาพชีวิต
ภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
และ
แรงงานไทย :
ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ผ่าน ๒ กองทุน ดังนี้
ทุกสานัก/
พ.ร.บ.เงินทดแทน
๑. กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล มี
กอง
ฉบับใหม่
ผู้ประกันตน ๑๕.๘ ล้านคน มีเงินสะสมกองทุน ๑.๘๖ ล้านล้านบาท
๒. กองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดเก็บ
เงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียว มีลูกจ้างจากสถานประกอบการ ๑๐.๔๙ ล้านคน มีเงิน
สะสมกองทุน ๖๐,๒๗๒ ล้านบาท สาหรับลูกจ้างของส่วนราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กาไร และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่สาคัญ ยังไม่ได้รับการคุ้มครองให้
เท่าเทียมกับลูกจ้างในสถานประกอบการ ตลอดจนบทบัญญัติบางประการของ พ.ร.บ.ยังไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน
กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญั ติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อขยายความคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
มีสาระสาคัญดังนี้
(๑) ขยายความคุ้มครองลูกจ้างของส่วนราชการหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ทางเศรษฐกิจ และลูกจ้างขององค์กรระหว่างประเทศ ครอบคลุมลูกจ้างกว่าล้านคน
(๒) เพิ่ มสิ ทธิประโยชน์ แก่ลู กจ้าง ได้ แก่ เพิ่ มค่ ารักษาพยาบาล เพิ่ มค่าท าศพ
เพิ่มค่าทดแทน กรณีทุพพลภาพได้รับเงินชดเชยตลอดชีวิต และกรณีตายเพิ่มระยะเวลา
จ่ายค่าทดแทนแก่ทายาท
(๓) นายจ้างได้รับการปรับลดเงินเพิ่ม เป็นร้อยละ ๒ ต่อเดือน
(๔) กรณีประสบภัยพิบัติ รัฐมนตรีมีอานาจลดการจ่ายเงินเพิ่ม
(๕) เพิ่มช่องทางในการยื่น - แจ้งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวย
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พระราชบั ญญั ติเงินทดแทนฉบั บใหม่นี้ จะส่งผลให้ ลู กจ้างทุกกลุ่มได้รับ
การคุ้มครองอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อให้กาลังแรงงานที่เป็นฟันเฟืองสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก : https://youtu.be/zfOzEKrhRcE
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

