นโยอำยกำรคข่งขันด้ำนกำรเกษตรขรงรรสเตรเลีย
Agricultural Competitiveness White Paper
น โ ย บ า ย ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Agricultural Competitiveness
White Paper) เป็ น การวางแผนของรั ฐ บาลกลางออสเตรเลี ย เพื่ อ การเติ บ โตทางการเกษตร รั ฐ บาลกลาง
จัดสรรงบประมาณจานวน 4 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 1 แสนล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญออสเตรเลีย = 25 บาท) ให้แก่เกษตรกรและภาคการเกษตร การเกษตรมีบทบาทสาคัญในการสร้าง
ความสาเร็จของประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลกลางออสเตรเลียจึงมีความมุ่งมั่นจะเสริมสร้างภาคการเกษตรให้มี
ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด เกษตรกรเข้มแข็งหมายถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (Stronger farmers, stronger
economy) ภาคการเกษตรมีโอกาสสูงเนื่องจากออสเตรเลียตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ มีการเจริญเติบโตมากที่สุดในโลก
มีการพัฒนาด้านการเกษตรอยู่ตลอดเวลา มีความปลอดภัยทางอาหารระดับโลก ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการมีเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง และมีการจ้างแรงงานที่มีทักษะ
ภาคการเกษตรมี ก ารจ้ า งงานโดยตรงถึ ง 330,000 คน ในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาคการเกษตรมีการจ้างงานมากกว่า 1.8 ล้านคน เช่นการผลิต โรงงานผลิตอาหาร ผู้จัดจาหน่าย และการค้าปลีก
ภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจออสเตรเลียร้อยละ 0.5 โดยเศรษฐกิจของออสเตรเลียมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 2.4 ต่อปี และช่วงไตรมาสเดือนธัน วาคม 2559 ภาคการเกษตรนับว่าเป็นภาคธุรกิจที่เติบโต
มากที่ สุ ด จาก 19 ภาคธุ ร กิ จ มี ก ารคาดการณ์ ไ ว้ ว่ า ในปี 2560 – 2561 (หมำยเหตง : ปี ง บประมาณของ
ออสเตรเลียเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป ปี 2560 – 2561 จึงหมายถึงช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561) การผลิตพืชผลทางเกษตรจะมีมูลค่า 29.40 พันล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (7.35 แสนล้านบาท) ซึ่งจะมีมูลค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยมูลค่าการผลิตพืชผลในปี 2559 - 2560
ซึ่งเคยเป็นสถิติที่สูงที่สุด ส่วนการผลิตปศุสัตว์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือมีมูลค่า 28.8 พันล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (7.2 แสนล้านบาท) และการส่งออกสินค้าการเกษตรคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการส่ ง ออก
ในปี 2560 – 2561 ถึ ง 45.2 พั น ล้ า นเหรี ย ญออสเตรเลี ย (1.13 ล้ า นล้ า นบาท) แต่ ค าดว่ า มู ล ค่ า รวม
การผลิ ต ในฟาร์ ม ของออสเตรเลี ย จะลดลงร้ อ ยละ 8.6 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 58.2 พั น ล้ า นเหรี ย ญออสเตรเลี ย
(1.46 ล้ านล้ านบาท) และในปี 2559 - 2560 รายได้ของเกษตรออสเตรเลี ยเฉลี่ ยที่ 216,000 เหรียญ
ออสเตรเลีย (5.4 ล้านบาท) ต่อฟาร์ม
นโยบายการแข่งขันด้านการเกษตรของออสเตรเลียเริ่มขึ้นตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2558 รัฐบาล
กลางออสเตรเลียได้ดาเนินการปฏิรูปมาตรการตามที่กาหนดไว้ในนโยบาย ได้แก่
 เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สาหรับการปิดฉลากแจ้ง แหล่งกาเนิดสินค้าในเดือนกรกฎาคม
2559
 จัดสรรงบประมาณสาหรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่า (Concessional Loans) แก่ภาคธุรกิจการเกษตร
จานวน 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (6,250 ล้านบาท) ต่อปี
 จั ดสรรงบประมาณ 200 ล้ านเหรียญออสเตรเลี ย (5 พันล้ านบาท) เพื่อปรับปรุงระบบ
เฝ้าระวังและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพ
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 จัดสรรงบประมาณ 30.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (770 ล้านบาท) เพื่อขจัดอุปสรรคทาง
เทคนิค และแต่งตั้งทูตเกษตรเพิ่มเติมประจาในต่างประเทศอีก 5 ตาแหน่ง
 จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2,500 ล้านบาท) เพื่อขยายเวลาจัดทา
โครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลเพื่อผลกาไรไปจนถึงปี 2564 - 2565
 จัดสรรงบประมาณ 25.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (645 ล้านบาท) เพื่อจัดการศัตรูพืชจาก
สัตว์และวัชพืชในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
 จัดตั้งฝ่ายการเกษตรภายใต้ คณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลีย
ห รื อ Australian Competition and Consumer Commission Agriculture Unit แ ล ะ
แต่งตั้งประธานกรรมาธิการด้านการเกษตรหรือ Agriculture commissioner
 จัดสรรงบประมาณ 13.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (345 ล้านบาท) ให้แก่สหกรณ์การเกษตร
และโครงการความร่วมมือนาร่อง
 อนุมัติให้มีการเร่งการคานวณค่าเสื่อมราคาของการติดตั้งรั้ว การติดตั้งระบบให้น้า (Water
Reticulation) และการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เร็วขึ้น
 ดาเนินการปรับเพิ่มจานวนเงินฝากในบัญ ชีเพื่อการจัดการฟาร์ม หรือ Farm Management
Deposit (FMDs) เป็นจานวนเงิน 800,000 เหรียญออสเตรเลีย (20 ล้านบาท) และให้
เกษตรกรสามารถกู้เงินจานวนนี้มาใช้โดยหักลบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายออกจากดอกเบี้ยที่ ได้รับ
จากเงินฝาก (Farm loan offsets) รวมถึงสามารถกู้เงินเพื่อจัดการปัญหาภัยแล้งได้เร็วขึ้น
 สามารถนาจานวนเงินที่อยู่ในบัญชี FMDs มาลดหย่อนเงินกู้ได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 จัดสรรงบประมาณ 22.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (570 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มการบริห าร
จั ดการการจ่ ายเงิน ช่ว ยเหลื อ ค่า ครองชี พส าหรั บ ครัว เรื อ นเกษตรกร (Farm household
allowance)
นโยบายการแข่งขันทางการเกษตรเป็น ความคิดริเริ่มและมุ่งมั่นของรัฐบาลกลางออสเตรเลี ย
ที่จะใช้งบประมาณในการลงทุนจานวนเงิน 4 พันล้านเหรียญ (1 แสนล้านบาท) ให้แก่ภาคการเเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลกาไร (More profitable) เพิ่มความหยืดหยุ่น (More resilient) และเพิ่มความยั่งยืน
(More sustainable) ให้กับภาคการเกษตร และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยให้
ความสาคัญใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. กำรคข่งขันทำงธงรกิจทีเ่ ป็นธรรมมำกขึ้น (A fairer go for farm business)
รั ฐ บาลกลางออสเตรเลี ย จะช่ ว ยให้ เ กษตรกรให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนที่ ดี ขึ้ น ตั้ ง แต่ ห น้ า ฟาร์ ม
ด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม กฎระเบียบที่ดีขึ้น และปรับปรุงระบบภาษี
กำรคข่งขันที่เป็นธรรมสำหรัอผลผลิตทำงกำรเกษตร (Fairer competition for farm produce)
 จัดสรรงบประมาณจานวน 11.4 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (285 ล้านบาท) เพื่อกระตุ้นการมี
ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการแข่ ง ขั น และผู้ บ ริ โ ภคออสเตรเลี ย หรื อ Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC) โดยแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมาธิ ก ารด้ า น
การเกษตรโดยเฉพาะ การมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรและการดาเนินการเชิงรุกของ ACCC
จะช่วยส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งการแข่งขันในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร
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 จัดสรรงบประมาณจานวน 13.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (345 ล้านบาท) สาหรับโครงการนาร่อง
เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ความรู้และจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสหกรณ์ การเจรจาต่อรอง และ
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้เกษตรกรก่สามารถก่อตั้งธุรกิจรูปแบบอื่น (รวมถึงสหกรณ์) และ
สามารถจัดการต่อรองการทาสัญญาได้ด้วยตนเอง
กฎระเอียอที่ดีขึ้น (Better Regulation)
ให้คามั่นว่าจะลดขั้นตอนความยุ่งยากของกฎระเบียบลง ซึ่งจะลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้
ปีละ 1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (25,000 ล้านบาท) การลดขั้นตอนกฎระเบียบจะทาให้ธุรกิจการเกษตร
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 จัดสรรงบประมาณจานวน 20.4 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (5.1 แสนล้านบาท) เพื่อลดขั้นตอน
ในการให้ การรั บ รองสารเคมีด้านการเกษตรและปศุสั ตว์ ซึ่งจะส่ งผลให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึง
สารเคมีที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจ
 คณะกรรมาธิการด้านการผลิตหรือ Productivity Commission ดาเนินการทบทวนเพื่อลดขั้นตอน
กฎระเบียบด้านการเกษตร การทาการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของออสเตรเลีย เพื่ออานวย
ความสะดวกในการทาธุรกิจให้กเกษตรกรและชาวประมง
 ปรับปรุงการปิดฉลากแจ้งแหล่งกาเนิดสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งผลิตและแปรรูปอาหาร
ระออกำรจัดเก็อภำษีที่ดีขึ้นสำหรัอธงรกิจกำรเกษตร (A better tax system for farm business)
 เกษตรกรสามารถเลื อ กจ่ ายเป็ นแบบภาษี เงิ น ได้ บุค คลเฉลี่ ย (Income tax averaging) หลั งจาก
ระยะเวลา 10 ปีไปแล้ว
 เกษตรสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อการจัดการฟาร์มหรือ Farm Management Deposits (FMDs) ได้อีก
1 เท่าตัว แต่ไม่เกิน 8 แสนหรียญออสเตรเลีย (20 ล้านบาท)
 ธนาคารสามารถอนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรโดยใช้การหักลบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายออกจากดอกเบี้ย
ที่ได้รับจากเงินฝาก (Farm loan offsets) คาดว่าหากเกษตรกรใช้วิธีนี้ จะทาให้ภาคการเกษตรได้
ประโยชน์จากการประหยัดค่าดอกเบี้ยรวมกันลงได้ถึง 150 ล้านเหรียญ (3,750 ล้านบาท) ต่อปี
 การคานวณค่าเสื่อมราคาการติดตัง้ รั้วจะง่ายขึ้น เกษตรกรสามารถหักค่าใช้จ่ายในการจัดทารั้วใหม่ได้
ภายในปีที่ดาเนินการ
 รูปแบบการลดหย่อนภาษีสาหรับธุรกิจขนาดย่อมและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (Growing Jobs and
Small Business Package) จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรถึงร้อยละ 97
 รัฐบาลจะมีการเก็บภาษีลดลง ง่ายขึ้น และเป็นธรรมยิ่งขึ้นตามนโยบายภาษีที่ระบุใน Tax White
Paper
2. กำรสร้ำงโนรงสร้ำงพื้นฐำนในศตวรรษที่ 21 (Building the infrastructure of the 21st century)
รัฐวางมีการแผนล่วงหน้าและใช้วิธีคิดแบบใหม่สาหรับโครงสร้างพื้นฐาน
 จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (12,500 ล้านบาท) สาหรับกองทุนโครงสร้าง
พื้น ฐานน้ าแห่ งชาติห รื อ National Water Infrastructure Fund ซึ่งเป็นกองทุน ความมั่น คงด้ า น
ทรัพยากรน้าของเกษตรกรในอนาคต กองทุนประกอบด้วยงบประมาณจานวน 50 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลี ย (1,250 ล้ า นบาท) เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนในรายละเอี ย ดที่ จาเป็ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล
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ประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้า และอีก 450 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(11,250 ล้านบาท) จะใช้ในการก่อสร้าง โดยเป็นการลงทุนร่วมกับรัฐบาลระดับรัฐและภาคเอกชน
ขยายโครงการด้านการขนส่ง TRAnsport Network Strategic Investment Tool (TRANSIT) ของ
หน่วยงาน CSIRO’s เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในอนาคตด้านการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
รัฐบาลได้ดาเนินการตามคามั่นที่เคยให้ไว้แล้วว่าจะลงทุนอีก 50 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (1.25
ล้านล้านบาท) สาหรับโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและอนาคต
รัฐบาลได้ลงทุนเพิ่มอีก 60 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (1,500 ล้านบาท) จากที่ลงทุนไปแล้ว 100
ล้านเหรียญ (2,500 ล้านบาท) ในโครงการขยายเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย Mobile Black Spot
Programme เพื่อขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลีย
รัฐบาลได้มีการเบิกจ่ายตามที่จัดสรรงบจานวน 29.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (737,500 ล้าน
บาท) สาหรับโครงการเครือข่าย National Broadband Network (NBN) การปรับปรุงการเข้าถึง
เทคโนโลยีจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถอยู่ในสถานะที่สามารถ
ต่อรองราคาได้มากยิ่งขึ้น

3. กำรเสริ ม สร้ ำ งนวำมเข้ ม คข็ ง ในคนวทำงกำรจั ด กำรภั ย คล้ ง คละนวำมเสี่ ย ง (Strengthening our
approach to drought and risk management)
ภั ย แล้ ง เป็ น ความท้ า ทายที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ส าหรั บ เกษตรกร ซึ่ ง ส่ ง กระทบรุ น แรงต่ อ ผลผลิ ต
ประสิทธิภาพการผลิต และรายได้ของเกษตรกร
กำรเตรียมนวำมพร้รมสำหรัอภัยคล้ง
 จัดสรรงบประมาณ 3.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (82.5 ล้านบาท) เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูล การ
พยากรณ์อากาศที่แม่นยามากขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงต่อพื้นที่ยิ่งขึ้น และการพยากรณ์อากาศตาม
ฤดูกาลบ่อยครั้งขึ้น
 ลดหย่อนภาษีทันทีสาหรับ ค่าใช้จ่ายการติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับน้าสาหรับเกษตรกร
และลดมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดเก็บอาหารภายในระยะเวลา 3 ปี
 จัดสรรงบประมาณ 29.9 ล้านเหรียญ (748 ล้านบาท) ภายในระยะเวลา 4 ปี สาหรับ การบริการ
ให้คาแนะนาด้านประกันภัย และอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในการพิจารณาทางเลือก
กำรสนัอสนงนในช่วงภำวะภัยคล้ง
 จัดสรรงบประมาณสูงสุด 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (6,250 ล้านบาท) สาหรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
หรือ Drought Concession Loans ในแต่ละปี เป็นระยะเวลา 11 ปี
 จัดสรรงบประมาณ 22.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (570 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มการบริหารจัด การ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับครัวเรือนเกษตรกร
 เพิ่มการบริการให้คาแนะนาด้านการเงิน และปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
 เกษตรกรที่ ป ระสบภาวะภั ย แล้ ง สามารถน าเงิ น ฝาก FMDs มาใช้ จ่ า ยได้ เ มื่ อ จ าเป็ น โดยไม่ เ สี ย
ประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี
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 เพิ่มการให้คาแนะนาและความช่วยเหลือโดยหน่วยงานด้านภาษี ของออสเตรเลียหรือ Australian
Taxation Office
 จัดสรรงบประมาณ 35 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (875 ล้านบาท) สาหรับโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง
 จัดสรรงบประมาณ 25.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (645 ล้านบาท) ภายในระยะเวลา 4 ปี สาหรับ
การจัดการสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชและวัชพืชในพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้ง
4. กำรเกษตรชำญฉลำด (Farming smarter)
ภาคการเกษตรจ าเป็ น ต้องสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุ ดและเพื่อให้
สามารถเป็น “การเกษตรชาญฉลาด” ได้อย่างต่อเนื่อง
 จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2,500 ล้านบาท) เพื่อต่ออายุโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลกาไรในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงปี พ.ศ. 2564 - 2565 เพื่อนางานวิจัยไปใช้ในฟาร์ม
 จัดสรรงบกระตุ้นงานวิจัย จานวน 1.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (35 ล้านบาท) เพื่อสบทบกับเงินที่
หักจากรายได้ (จากการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกร) และงบสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมการ
ส่งออกอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมน้ามันจากต้น Tea Tree
 จัดสรรงบประมาณ 1.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (30 ล้านบาท) ให้แก่หน่วยงานองค์กรวิจัยและ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชนบท (Rural Industries Research and Development Corporation)
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อย
 จัดลาดับความสาคัญงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมใหม่ เพื่อจัดสรรงบจากกองทุนหักจากรายได้ จาก
การจาหน่ายสินค้าเกษตร ให้กับงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับฟาร์ม
 ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กรวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทหรือ RDC ลง
เพื่อให้มีงบประมาณสาหรับงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมากขึ้น
 จัดสรรงบประมาณ 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (1,250 ล้านบาท) ในการกระตุ้นศักยภาพด้านการ
กาจัดศัตรูพืชและโรคพืชฉุกเฉิน
 จัดสรรงบประมาณ 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (1,250 ล้านบาท) เพื่อจัดหาเครื่องมือและวิธีการ
ควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชที่ดียิ่งขึ้นให้กับเกษตรกร





รัฐบาลออสเตรเลียได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะและเชื่อถือได้โดยการ
เน้นการฝึกอบรมที่ดีขึ้นผ่านกองทุนพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมมูลค่า 664.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(16,600 ล้านบาท)
ยืดหยุ่นการออกวีซ่า โดยขยายโปรแกรมแรงงานตามฤดูกาลทั่วประเทศ รวมถึงการออกวีซ่าแรงงาน
ระหว่างท่องเที่ยว (Working Holiday Maker) (วีซ่า 417 และ 462) ในรัฐ Northern Territory
จั ดตั้งสภาที่ป รึ กษากระทรวงด้ านการย้า ยถิ่นฐานแรงงงานมี ทั กษะ เพื่อทบทวนรายการอาชี พ
ที่สามารถได้รับการสนับสนุนภายใต้วีซ่า 457
รัฐบาลยังสนับสนุนเกษตรกรและผู้จัดการที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรมการดูแลรักษาที่ดินแห่งชาติ (National Landcare Programme)
มูลค่า 1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (25,000 ล้านบาท) และได้ตกลงจัดสรรงบประมาณจานวน
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700 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (17,500 ล้านบาท) สาหรับโปรแกรมกองทัพสีเขียวหรือ Green
Army เพื่อจัดการฝึกอบรมการจัดการด้านการอนุรักษ์ (หมำยเหตง: Green Armyเป็นโปรแกรมของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่จัดสรรเงินทุนสาหรับดาเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือชุมชน เน้นให้ดาเนินการโดยเยาวชนอายุระหว่าง 17 - 24 ปี โดยจะสิ้นสุดลงภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้)
5. กำรเข้ำถึงตลำดพรีเมียม (Accessing premium markets)
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศจะทาให้ธุรกิจการเกษตรเจริญเติบโตและนามาซึ่งรายได้ที่
เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร
 จัดสรรงบประมาณจานวน 30.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (770 ล้านบาท) เพื่อลดปัญหาอุปสรรค
ด้านเทคนิคในการค้าและแต่งตั้งที่ปรึกษาการเกษตรใหม่อีก 5 ตาแหน่ง
 จัดสรรงบประมาณ 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (5,000 ล้านบาท) เพื่อปรับปรุงการเฝ้าระวังด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการวิเคราะห์ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงด้านเหนือของออสเตรเลีย
 จัดสรรงบประมาณ 12.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (310 ล้านบาท) เพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสาหรับอาหารเพื่อ ส่งออกของออสเตรเลียให้ทันสมัย เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยอาหารของประเทศ

ที่มำ: http://agwhitepaper.agriculture.gov.au/white-paper/white-paper-at-a-glance
http://agwhitepaper.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ag-competitivenesswhite-paper.pdf
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/about/factsheets/whitepaper.pdf
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