สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

*******************************************
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
สำนัก/กอง
หัวข้อ
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง
๑. วันดินโลก ๕ ธันวาคม
วัน ที่ ๕ ธัน วาคม ของทุก ปี นอกจากจะเป็น วัน ชาติ วัน พ่อ แห่ง ชาติแ ล้ว ทุกสำนัก/
ยังเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
กอง
อดุล ยเดช บรมนาถบพิต ร ซึ่งองค์ก ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ได้ประกาศให้เป็น “วันดินโลก” เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ ของ
พระองค์ ในด้านการอนุรักษ์และพัฒ นาดิน ซึ่งสร้างคุณ ูปการทั้งในระดับประเทศ
และระดับ สากล โดยสหภาพวิท ยาศาสตร์ท างดิน นานาชาติ ได้ถ วายเหรีย ญ
“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์
ดังนั้น วันดินโลกจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของดินอันเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของระบบนิเวศ และเป็นส่วนสำคัญ อย่างยิ่งต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่เชื่อมโยงกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ป่า น้ำ รวมทั้งความมั่นคงทาง
พลังงาน เนื่องจากดินเป็นแหล่งกักเก็บ คาร์บ อนตามธรรมชาติท ี่สำคัญ แหล่งหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาความสูญเสียทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึง ทุกสำนัก/
และวันอาสาสมัครพิทักษ์ พระมหากรุณ าธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์
กอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งปัญ หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
โดยมีพระราชดำรัสเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น
แห่งชาติ ๔ ธันวาคม
ใจความตอนหนึ่ง ว่า “...เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือ จนต้องไปซื้อน้ำจาก
ต่างประเทศ ซึ่งก็อาจเป็นได้ ต้องบริหารให้ดี น้ำสำหรับบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม
น้ำสะอาด น้ำมีคุณภาพที่ดี ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก...” ซึ่งในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
บรรดาห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ พร้อมใจงดให้บริการถุงพลาสติกเพื่อจะ
เป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในชีวิตประจำวันลงให้มากที่สุด
ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ปรับเปลี่ยนทัศนคติลดการใช้
พลาสติก รวมถึงให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก
ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีนโยบาย
ห้ามนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในพื้นที่อุทยาน
นอกจากนี้ วัน ที่ ๔ ธัน วาคม ของทุก ปี ยังเป็น “วัน อาสาสมัค รพิท ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” (วัน ทสม.แห่งชาติ) เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการรวมพลัง
ประชาอาสาเพื่อสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ
๓. กิจกรรมปั่นจักรยาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน สน.บท.
“Bike อุ่นไอรัก”
“Bike อุ่น ไอรัก ” ขึ้น ซึ่งถือ เป็น ส่วนหนึ่งของงาน “อุ่น ไอรัก คลายความหนาว
และ
๙ ธันวาคม
สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากกว่า ทุกสำนัก/
๖๔๐,๐๐๐ ราย โดยในวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคมนี้ จะมีกิจกรรมรับเสื้อพระราชทาน
กอง
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการซ้อมใหญ่ในเส้นทางปั่นจริงในวันอาทิตย์ที่
๒ ธันวาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้า
มาในพื้นที่จัดกิจกรรม และหลีกเลี่ยงเส้นทางปั่นจักรยานในวันที่มีกิจกรรมดังกล่าว
โดยขอให้ติดตามข่าวสารคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับจุดจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การให้บริการรถ Shuttle Bus ช่องทางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ตลอดจนเส้นทางเลี่ยงและเส้นทางที่สะดวกในการเดินทาง หากเป็นไปได้ขอให้วันนั้น
เป็นวันปลอดรถ (Car Free Day)

๒

หัวข้อ
๔. การประกาศรับรอง
การแสดงโขนในประเทศ
ไทยเป็นมรดกโลก

๕. การเยือนสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ ทุกสำนัก/
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับรองอย่างเป็นทางการให้การแสดงโขนใน
กอง
ประเทศไทยเป็น มรดกภูม ิป ัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่จ ับ ต้อ งไม่ได้ข องมนุษ ยชาติ
ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณ าธิคุณ อันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโขนในทุกมิติมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน คงความเป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
จากข่าวอันเป็นที่น่ายินดีส่งท้ายปีดังกล่าว รัฐบาลมีแผนงานจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองโขน ตลอดปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ อาทิ การแสดงโขนรอบพิเศษ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
และงานมหกรรมการแสดงโขนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การจัดสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชั่น รามเกีย รติ์ ตอน รามาวตาร เพื่อ ฉายในโรงภาพยนตร์ท ั่ว ประเทศ
การเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ในรูป แบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต งานช่างฝีม ือ โขน สาธิต
การแสดงโขน การเสวนาความรู้คุณค่าของโขน จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โขนฉบับเยาวชน สารคดีโขน และคลังข้อมูลโขน ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการโขน
อีกด้วย
การเยือนสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวัน ที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน
วช.
ที่ผ่านมา เป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ไทยและเยอรมนี ภายหลังจากที่สหภาพยุโรปได้เปิดความสัมพันธ์กับไทย อีก
ครั้ง และเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการ
พัฒ นาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เนื่อ งจากเยอรมนีเป็น ประเทศที่ม ี
ความก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และพัฒ นาเทคโนโลยีใ หม่ๆ รวมถึง การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลเพื่อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน ทั้ง นี้ ในการเยือ นครั้ง นี้ย ัง สะท้อ นให้เ ห็น ว่า
นายกรัฐมนตรีได้รับความยอมรับ และความเชื่อมั่นทางการเมืองจากประเทศชั้นนำ
ที่ม ีค วามสำคัญ ของโลก หลัง จากก่อ นหน้า นี้ไ ด้เดิน ทางเยือ นสหรัฐ อเมริก า
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และได้เข้าร่วมการประชุมสำคัญๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
โอกาสนี้ ได้หารือกับนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ในการร่วมกัน
พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้า
ที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นเป็น ๑๕,๐๐๐ ล้านยูโร ภายในปี ๒๕๖๓ อีกทั้ง
เรีย นรู้แ นวทางและประสบการณ์ใ นการพัฒ นาอุต สาหกรรม ๔.๐ เพื่อ นำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และขอให้เยอรมนีสนับสนุนการ
กลับมาหารือในเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-อียู และอาเซียน-อียู ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่าย
ยืนยันในการสนับสนุนแนวทางการดำเนินการค้าเสรี และจะหารือกันอย่างใกล้ชิด
พร้อ มทั้ง ขอความร่ว มมือ ให้เยอรมนีช ่ว ยสนับ สนุน การปลดใบเหลือ งของ EU
ในกรณี IUU รวมทั้ง สนับ สนุน การวิจ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารอาชีว ศึก ษา
และการพัฒ นาศัก ยภาพ SMEs และ Startup ของไทย เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถ
ในการแข่งขัน ให้ก ้าวพ้น กับ ดัก รายได้ป านกลาง และได้เชิญ นางอังเกลา แมร์เคล
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน
และเชิญชวนให้เยอรมนีเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลุ่มแม่น้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ด้วย
รายละเอียด

๓

หัวข้อ

รายละเอียด

สำหรับภารกิจอื่นที่มีความสำคัญก็คือ งานสัมมนาด้านการค้าการลงทุนในไทยที่มี
ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีกว่า ๑๘๐ คน โดยสร้างความมั่นใจแก่
นักลงทุนชาวเยอรมัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทด้านระบบรางและบริษัทยานยนต์
แห่งอนาคตของเยอรมนีพิจารณาลงทุนใน EEC เพิ่มเติมด้วย
นอกจากนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยประยุกต์ ฟรอน ฮอฟ เฟ่อ
(Fraunhofer IPK) ซึ่ง มีค วามเชี่ย วชาญในด้า นการวิจ ัย และพัฒ นา ตลอดจน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ และได้เห็นแนวทาง การ
ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ที่เป็นปัจจัยให้การส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยอรมนีประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังได้มีการลงนามใน
บัน ทึก ความเข้า ใจระหว่า งกระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมกับ สถาบัน
ฟรอน ฮอฟ เฟ่อ (Fraunhofer IPK) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมกันพัฒนาในสาขา
ต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
๖. มาตรการแก้ปัญหาราคา
จากการติดตามมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มีความคืบหน้าใน
ยางพาราตกต่ำ
๒ แนวทางสำคัญ ได้แก่
๑) แนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของ
หน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงต่าง ๆ และ
กรุงเทพมหานคร สำรวจความต้องการ และพิจารณาปรับแผนงาน /โครงการ เพื่อให้
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยให้ประสานแจ้ง
ความต้องการใช้ยางพาราต่าง ๆ ต่อการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อนำยางพารา
ภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคาที่มีต้นทุนการเก็บรักษาปีละ ๑๒๐ ล้านบาท
มาผลิตตามโครงการต่าง ๆ ที่เสนอ โดยเบื้องต้นพบว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการใช้
เครื่องนอนยางพารารวม ๔๕๐,๐๐๐ ชุด ซึ่งจะใช้น้ำยางสดประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตัน
สำหรับการใช้ยางพาราสร้างถนนนั้นในช่วงที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ได้จัดทำรายละเอียดและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับโครงการทำถนน
งานยางพาราไว้พร้อมสำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไปแล้ว ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศสร้างถนนยางพาราซึ่งหลายจังหวัดได้เริ่มลงมือแล้ว เช่น จังหวัดหนองบัวลำภูและ
อุท ัยธานี และอีกหลายจังหวัดที่เตรียมดำเนินการอยู่ รวมถึง กรมชลประทานจะ
ดำเนินโครงการสร้างถนนคันคลองชลประทานใน ๕๓ จังหวัด เป็นการลดสต็อกยาง
โดยอัต โนมัต ิ และจะใช้น ้ำยางพาราไม่น ้อ ยกว่า ๙๖๐,๐๐๐ ตัน และเมื่อ มีค วาม
ต้องการมากขึ้น คาดว่าจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น ๕ บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้
แนวทางดังกล่าวไม่ใช่การแทรกแซงราคายาง หรือการชี้นำตลาดที่ไม่ได้ทำให้ราคา
ยางสูงขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการถอดบทเรียนในอดีตนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๖๑ พบว่า
รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากราว ๑.๘ แสนล้านบาท แต่กลับไม่ได้เป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่ยั่งยืน
๒) แนวทางการปลูกพืช ทดแทน หรือแซมในสวนยาง เพื่อลดการผลิต
ยางพาราให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดทั้ง ภายในและต่า งประเทศ
โดยส่งเสริม และสนับ สนุน การปลูก โกโก้ท ดแทนสวนยางที่ม ีอ ายุเกิน ๒๕ ปี หรือ
สวนยางที่ใ ห้น ้ำ ยางน้อ ย เนื่อ งจากผลผลิต โกโก้เ ป็น ที่ต ้อ งการของตลาด
ภ ายใน ป ระเท ศและตลาดโลกมากขึน้ โดยให ้ม ีก ารแต่ง ตั้ง คณ ะท ำงาน
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง

สำนัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

สน.ปท.

๔

หัวข้อ

รายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนาตามความเหมาะสม มาทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด
พร้อมทั้งแนวโน้มความต้องการในอนาคต ศึกษาสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกโกโก้
ตามคุณภาพดิน ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยใช้ Agri map ประมาณการต้นทุน
และความยากง่าย เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการเพาะปลูก
การบำรุงรัก ษาระหว่า งเพาะปลูก และการแปรรูป โกโก้อ อกเป็น ผลผลิต สู่ต ลาด
ตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ ก่อนที่จะจัดทำแผนการผลิตโกโก้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ตลาดนำการผลิต
ตัว อย่า งความสำเร็จ ของโกโก้ไ ทยคือ ภราดัย ช็อ กโกแลต (Paradai
Chocolate) ซึ่ง เป็น ช็อ กโกแลตแบรนด์ไ ทยทีค่ ว้า ๒ รางวัล ของInternational
Chocolate Awards ได้แ ก่ รางวัล ระดับ โลกที่เ มือ งฟลอเรนซ์ ประเทศอิต าลี
เมื่อ วัน ที่ ๑๗ พฤศจิก ายน ที่ผ ่า นมา และรางวัล ในระดับ ภูม ิภ าคเอเชีย แปซิฟ ิก
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
๗. โครงการสานพลัง
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ สนับ สนุน การปลูก ข้าวโพดหลังฤดูท ำนา
ประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
เริ่ม ดำเนิน การตั้งแต่ว ัน ที่ ๑ พฤศจิก ายนเป็น ต้น มา จากการสำรวจเกษตรกรที่
การปลูกข้าวโพด
ต้อ งการปลูก ข้าวโพดหลังฤดูท ำนา มีเกษตรกรที่เป็น สมาชิก สหกรณ์ก ารเกษตร
หลังฤดูทำนา
และสมาชิกลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศต้องการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า ๑ แสนราย
จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ กว่าแปลง คิดเป็นพื้นที่ ๑ ล้านกว่าไร่ ใน ๓๓ จังหวัด โดยข้อมูล
ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดไปแล้ว ๑๕ วัน มาขึ้น
ทะเบียนในโครงการแล้ว ๘๔,๐๙๐ ราย จำนวนเกือบ ๑๓๐,๐๐๐ แปลง คิดเป็น
พื้น ที่ ๗ แสนกว่า ไร่ หรือ คิด เป็น อัต ราส่ว นพื้น ที่ป ลูก แล้ว ๗๑ % โดยได้ร ับ
ความร่ว มมือ จากพลัง ประชารัฐ อาทิ บริษ ัท เอกชนที่ผ ลิต อาหารสัต ว์ป ระมาณ
๕๕ แห่ง ที่ม ีค วามต้อ งการข้าวโพดเพื่อ นำไปผลิต เป็น อาหารสัต ว์อ ีก จำนวนมาก
ปัจ จุบ ัน ปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ
๓ ล้านตัน ซึ่ง อาจจะต้อ งส่ง เสริม ให้เกษตรกรขยายพื้น ที่ป ลูก ข้า วโพดเพิ่ม อีก
๓-๔ ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ ๓ ล้านตัน ก็จะเป็นประโยชน์
กับทั้งเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน
และได้ราคาที่เป็น ธรรม ขณะเดีย วกัน โรงงานผู้ผ ลิต อาหารสัต ว์ก ็จ ะมีวัต ถุด ิบ ใน
ประเทศที่เพีย งพอ สำหรับ การผลิต อาหารสัต ว์ และลดการสั่ง ซื้อ วัต ถุด ิบ จาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ทางสมาคมมีการกำหนดพื้นที่และบริษัทที่จะเข้าไปรับซื้อที่ชัดเจน
จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒ พร้อมให้ความมั่นใจว่าผลผลิตจากโครงการจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน
๘. วันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม
วัน ที่ ๑ ธัน วาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็น
วันเอดส์โลก โดยประเทศไทยมีพัฒนาการและมีความสำเร็จในการป้องกันและรักษา
โรคเอดส์ อาทิ สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมทั้งการรักษา
และการป้อ งกัน การติด เชื้อ เอชไอวี ซึ่ง เป็น หนึ่ง ในปัจ จัย ที่ส ่ง ผลให้ด ัช นีค วามมี
ประสิทธิภาพด้านระบบดูแลสุขภาพของโลก ปี ๒๐๑๘ ของไทยปรับดีขึ้นถึง ๑๔ อันดับ
โดยอยู่ในอัน ดับ ที่ ๒๗ จากทั้งหมด ๕๖ ประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๓,๐๐๐
กว่าล้านบาท และล่าสุดองค์การเภสัชกรรมได้แถลงความสำเร็จในการผลิตยาต้าน
ไวรัส เอดส์จ นได้ร ับ การยอมรับ จากองค์ก ารอนามัย โลก คือ ยาเอฟฟาไวเรนส์
ซึ่งนับ เป็นยารายการแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก
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กด้กด้

เก้กด้หก้
น_นโยยนดนเห้

สำนัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีขอฝากเรื่องสำคัญถึงประชาชนใน ๔ เรื่อง ได้แก่
ทุกสำนัก/
๑) การป้องกันการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ขอให้ร่วมมือกันเฝ้าระวัง
กอง
ป้องกันการขับขี่รถจักยานยนต์บนทางเท้า ขณะทีผ่ ู้ขับขีก่ ็อย่าขับขี่ขึ้นบนทางเท้า
๒) การบริห ารจัด การขยะ ขอให้ร ่ว มกัน แก้ไขปัญ หาขยะที่ต ้น ทาง
ลดการสร้างขยะ พร้อมแยกขยะก่อนทิ้ง และไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะทำให้บ้านเมือง
เกิดความสกปรกเสียหาย
๓) การแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ขอให้ส ัง คมช่ว ยกัน เฝ้า ระวัง ปัญ หา
ยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่
๔) การรัก ษาสุข ภาพในฤดูห นาว ขณะนี้ป ระเทศไทยเข้า สู่ฤ ดูห นาว
หลายพื้น ที่อ าจประสบกับ ความหนาวเย็น ขอให้ป ระชาชนระมัด ระวังและรัก ษา
สุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดื่ม น้ำมาก ๆ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
รายละเอียด

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

