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บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ๒

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัพระราชทาน ๔

พระบรมราชวโรกาสใหประธานาธบิดีแหงสหรัฐอเมรกิา

เขาเฝาทลูละอองธุลพีระบาท ในโอกาสเดนิทาง

เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัพระราชทาน ๕

พระบรมราชวโรกาสใหนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจนี

เขาเฝาทลูละอองธุลพีระบาท ในโอกาสเดนิทาง

เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

ทศพิธราชธรรมกบัพระมหากษตัรยิไทย : ๖

หลักธรรมาภิบาลแนวใหม

ในการบริหารรฐั-ประชากิจ

(Civil and public management principles)

วนัดินโลก (World Soil Day 5
th 

December) ๑๔

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน ๑๕

ถวายผาพระกฐนิ โดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค

กจิกรรมรวมพัฒนาศกัยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ๑๖

ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร

ผงัการมอบหมายและมอบอำนาจของนายกรัฐมนตรี ๒๑

ใหรองนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนยีบเกมส ๓๐

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๓๒

เร่ืองของคนตางจงัหวดั : สสีนั....กฬีาสี ๓๗

บทความวิชาการ. : ๔๑

การเคลื่อนยายเงินทุน

(Capital Flow)

มมุทีไ่มไดมอง : เมือ่หวัหนาไมทำงาน ๕๑

เร่ืองสำคัญท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๕๓

ไปไหนไปกนั : อทุยานแหงชาตภิเูรอื ๕๗

ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับ ๕๘

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

ทองถิน่ควรร ู : การนบัจำนวนราษฎรตามมาตรา ๑๑ ๖๑

แหงพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

นวตักรรมรอบโลก : เคร่ืองกรองน้ำฉุกเฉิน ๖๓

(Source of Water)

แสงสองปญญา ๖๔



บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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ขอคุยดวย

“ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริยไทย : หลักธรรมาภิบาลแนวใหมในการบริหารรัฐ-ประชากิจ (civil and public
management principles)” คือ บทความพิเศษท่ี สลค.สาร ฉบับนี้ไดคัดมานำเสนอเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเผยแพรพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ
เพ่ือประโยชนสุขของประเทศและประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัตินับแตป ๒๔๘๙ จนถึงปจจุบัน
ซึ่งประชาชนชาวไทยตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได

นอกจากน้ี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนำบทอาศิรวาท ซึ่งประพันธโดยคุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ มาตีพิมพเผยแพร
ใน สลค.สาร ฉบับน้ีดวย สวนเร่ืองอ่ืน ๆ  ในฉบับยังคงมีทัง้บทความเชงิวิชาการ บทความพเิศษและความรทูัว่ไปท่ีควรคาแกการสนใจตดิตาม
เชนเดิม ซึ่งผูอานสามารถติดตามไดในเลม
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เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัเสดจ็ออก ณ หองประชุมสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหนางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ีนำ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแหงสหรฐัอเมรกิา และคณะ เขาเฝาทลูละอองธลุพีระบาท
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของรฐับาล (Official Visit) ระหวางวนัที ่๑๘-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

ในการนี ้นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมรกิา และนางฮลิลาร ีคลินตัน รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ไดกราบบงัคมทูลพระกรณุาถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริการูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีความสำคัญย่ิงตอการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปที่ผานมา และแสดงความปล้ืมปติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงนำประเทศไทยสูความเจริญ ความม่ันคง และทรงเปนท่ีเคารพรักของพสกนิกรโดยถวนหนา

ในขณะท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัมีพระราชดำรสัแสดงความยนิดีตอนายบารคั โอบามา ทีไ่ดรบัเลือกตัง้เปนประธานาธิบดี
แหงสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหน่ึง และมีพระราชดำรัสถึงความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สถานการณสันติภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยเฉพาะสถานการณในภูมิภาคตะวันออกกลาง

โอกาสน้ี ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของขวัญแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อันประกอบดวยอัลบัมภาพถายท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดฉายรวมกับประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา นับแตประธานาธิบดี
ดไวต ด.ี ไอเซนอาวร  ลนิดอน บ.ี จอหนสัน  รชิารด นกิสัน  จมิม ีคารเตอร  โรนลัด เรแกน  จอรจ เอช. ดบัเบลิยู. บชุ  บลิ คลินตัน และ
จอรจ ดบัเบลิย.ู บชุ พรอมกบัภาพวาดธงชาติไทยและสหรัฐอเมริกา โดยจิตรกรรวมสมัยทีม่ชีือ่เสยีงของสหรัฐอเมริกา การน้ี พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
จำนวน ๓ เลม แกประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา และพระราชทานผาไหมแพรวา สำหรับนางมิเชล โอบามา ภริยาประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา

นอกจากน้ี ในการแถลงขาวรวมระหวางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน)
เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๑๐ น. นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไดกลาวตอนหน่ึงวา
“...รสูกึเปนเกียรติอยางย่ิงในการเขาเฝาทูลละอองธุลพีระบาทพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัท่ีทรงเปนผนูำดานสติปญญาและ
ความมศีกัดิศ์รทีีแ่สดงถงึเอกลกัษณ เอกภาพของประเทศไทย...” ซึง่เปนการกลาวดวยความรสูกึชืน่ชมในพระบารมพีระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวของผูนำประเทศมหาอำนาจ ภายหลังจากที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ใหประธานาธบิดแีหงสหรฐัอเมริกาเขาเฝาทลูละอองธลุพีระบาท
ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

ทีม่า - www.krobkruakao.com
- www.komchadluek.net
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วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๕๙ น. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เสดจ็ออก ณ หองประชมุสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำ นายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (State Visit)
ระหวางวนัท่ี ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โดยนายเวิน เจียเปา และคณะ ตางปลื้มปติที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในการน้ี
ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๕ ในนามของประชาชนชาวจีน และประธานาธิบดี หู จิ่น เทา พรอมน้ี ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาเก่ียวกับความรวมมือของ
ทัง้ ๒ ประเทศ อาทิ การรวมมือกันแกปญหาอุทกภัย ผลผลิตขาว และรถไฟความเร็วสูง นอกจากน้ี ไดแสดงความซาบซ้ึงในพระมหากรณุาธิคณุ
ที่ทรงนำความสนิทสนม และความรวมมือทางวัฒนธรรมมาสูชาวไทยและชาวจีน เปรียบไดกับเพลงพระราชนิพนธ “สายฝน”
ที่เปนสัญลักษณแหงความรมเย็นของพสกนิกรชาวไทย

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสถึงการเดินทางมาเยือนไทยของนายเวิน เจียเปา และคณะวา
เปนนิมิตหมายอันดีของการพัฒนาความสัมพันธระหวางประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศ และเปนสวนสำคัญชวยใหชาวไทย
และชาวจนีแลกเปลีย่นเรียนรกูนัมากข้ึน พรอมท้ังไดมพีระราชดำรสัถึงความรวมมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคมนาคมรถไฟวา
ใหคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ินและสภาพแวดลอม วัตถุประสงคสำคัญมิใชความเร็วสูงสุดแตเปนความปลอดภัยสูงสุด
โดยตองมใิหเกิดอบุตัเิหตใุด ๆ ทัง้ส้ิน จงึจะเกดิประโยชนอยางแทจรงิ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ใหนายกรฐัมนตรีสาธารณรฐัประชาชนจนีเขาเฝาทูลละอองธลุพีระบาท
ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

ทีม่า - www.news.thaipbs.or.th
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ทศพธิราชธรรม ประกอบดวยหลัก ๑๐ ขอ ดงัน้ี
๑. ทาน อนัหมายถงึ การใหทีเ่ปนประโยชน คอื อามิสทาน หรือการใหสิง่ของ เชน ปจจัย ๔ ธรรมทาน

หรอืการใหปญญา ความร ูคำแนะนำทีเ่ปนประโยชน และอภัยทาน คอื การใหอภยัผทูีค่วรไดรบัการใหอภยั โดยปกติ
มนษุยทกุคนมกัอยากไดมากกวาอยากให ความอยากไดเปนท่ีมาของความโลภ ในขณะทีก่ารใหเปนยารกัษาความโลภ
เมื่อโลภก็ตองแสวงหา ซึ่งอาจนำมาซึ่งการทุจริตอยางหลีกเล่ียงไมได ตรงกันขามกับการใหซึ่งไมหวังผลตอบแทน
กลับเปนเครื่องขจัดความโลภอันเปนท่ีมาของทุจริตท้ังปวง หากนักการเมืองและขาราชการทุกประเทศยึดธรรมะขอน้ี
ก็เช่ือวาการทุจริตจะลดนอยลงหรือหมดไปได

๒. ศีล อันหมายถึง สำรวมกายสำรวมใจไมใหละเมิดท้ังศีลในศาสนา และกฎหมายบานเมือง รวมทั้ง
จริยธรรมทัง้ปวง ราชธรรมขอน้ี จงึกวางขวางหมายถึงการเคารพหลักศาสนา เคารพหลักศีลธรรม เคารพหลักนิตธิรรม
(The Rule of Law) และเคารพหลักจรยิธรรม (ethics) เปนเคร่ืองเหน่ียวรัง้ไมใหพระมหากษัตริยประพฤติผดิกฎเกณฑ
ทุกชนิด ขอนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งวา “ไมเคยส่ังการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติ
ในรฐัธรรมนญู หรือกฎหมาย … ไมเคยทำอะไรตามใจชอบ ถาทำไปตามใจชอบกเ็ขาใจวา บานเมืองลมจมมานานแลว
…” และ “ฉะนั้นก็ขอใหชวยปฏิบัติอะไร คิดอะไรไมใหผิดกฎเกณฑของรัฐธรรมนูญ…” (พระราชดำรัสพระราชทาน
แกคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดและคณะผูพิพากษาประจำศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙)

๓. บริจาค ซึ่งหมายถึง พึงสละเพื่อประโยชนที่ยิ่งใหญกวา อันหมายถึง การสละทุกอยางไมวา
พระราชทรพัย พระกำลงั พระสตปิญญา ความสุขสวนพระองค เวลา จนแมพระชนมชีพ เพือ่ประโยชนทีย่ิง่ใหญกวา
ดังเชนท่ีพระเวสสันดรไดเคยบำเพ็ญบารมีขอนี้ในชาติสุดทาย จึงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได บริจาค
จึงไพศาลกวาทานมาก เพราะเปนไปเพ่ือประโยชนที่ยิ่งใหญกวาของคนหมูมากหรือท้ังหมด ความเสียสละ
จึงเปนคุณสมบัติขอสำคัญท่ีสุดขอหน่ึงของผูนำ

๑ คดัขอความและเรยีบเรยีงจากหนงัสือ “ทศพธิราชธรรมกบัพระมหากษตัรยิไทย” โดยศาสตราจารยกติติคณุ ดร.บวรศักด์ิ
อวุรรณโณ คณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย จดัพมิพโดยสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเมือ่เดอืนมถินุายน ๒๕๔๙

ทศพธิราชธรรม
กบัพระมหากษัตรยิไทย :
หลักธรรมาภบิาลแนวใหม
ในการบรหิารรฐั-ประชากจิ
(civil and public management principles)๑

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ
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๔. อาชชวะ คอื ความซือ่สัตย ซือ่ตรง และสุจริต ดงัท่ีสมเดจ็พระวชริญาณวงศ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา
ทรงอธิบายวา “มีพระราชอัธยาศัยประกอบดวย ความตรง ปราศจากมายาสาไถย ดำรงในสัตยสุจริต ซื่อตรงตอ
พระราชสัมพันธมิตร และพระราชวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระบาทท้ังปวง ไมคิดลวงประทุษรายโดยอุบายผิด
ยุกติธรรม”

๕. มัททวะ คือ ความมีพระราชอัธยาศัยออนโยน ไมทรงดื้อดึง ทรงรับฟงการกราบบังคมทูลตักเตือนที่มี
เหตุผล และไมทรงถือพระองคดวยอำนาจมานะ ขอน้ีก็เปนธรรมะสำคัญ ดวยเหตุวา พระบรมเดชานุภาพยอมเปนท่ี
เกรงขามแกคนท่ัวไปอยูแลว หากมีพระราชอัธยาศัยออนโยนก็จะทำใหกำแพงแหงความเกรงขามหายไป
เม่ือเสนาพฤฒามาตยและอาณาราษฎรเขาเฝาฯ ก็จะมีแตความสงบเย็น มีความเคารพโดยไมเกรงกลัว

๖. ตบะ คือ ความเพียรในการทรงปฏิบัติหนาท่ีพระมหากษัตริย ใหถูกตองตามหนาท่ีอยางสม่ำเสมอ
ทรงมีความเปนอยูอยางสามัญ ทรงขมใจไมใหหลงใหลในความสุขสำราญ

๗. อกัโกธะ อนัหมายถึง การไมทรงแสดงความโกรธใหปรากฏ ไมทรงเกลยีดหรอืทรงพยาบาทมงุรายผอูืน่
คือ ทรงพระเมตตา เพราะความโกรธยอมเปนท่ีมาของการตัดสินพระทัยท่ีอาจผิดพลาด เม่ือไมทรงพระพิโรธแตทรง
พระเมตตา การตัดสินพระทัยเรื่องใด ๆ ก็เท่ียงธรรมปราศจากอคติ

๘. อวิหงิสา ซึง่หมายถงึ ไมทรงเบียดเบยีนผอูืน่ รวมถงึสตัวและสิง่มชีวีติทัง้หลาย ทรงยดึมัน่ในสนัตธิรรม
ตอทุกฝาย ไมทรงหลงระเริงอำนาจ

๙. ขันติ ซึ่งหมายถึง ทรงมีความอดทน อดกล้ันตออารมณทั้งปวง ไมวาจะเปนโลภะ โทสะ โมหะ และ
ทุกขเวทนาทั้งหลาย รวมท้ังตอถอยคำที่กลาวไมดีถึงพระองค และรักษาพระราชหฤทัย พระอาการ พระวรกาย
พระวาจาใหสงบ

๑๐. อวิโรธนะ ซึง่หมายถึง ถาทรงยดึหลักความถกูตองเทีย่งธรรม ไมยอมใหกระทำผดิเกิดข้ึน ทรงมคีวาม
ยุติธรรม ยกยองคนควรยกยอง ปราบคนที่ควรปราบดวยความเปนธรรม ธรรมะขอน้ีสำคัญมาก เพราะมีความ
กวางขวางกวาความสจุริต แตอวิโรธนะ หมายความไปถงึ การทำใหความสุจริต ถกูตอง ขยายไปยังผอูื่นท่ีเก่ียวของ
ดวยท้ังหมดทุกฝาย

คำวา “ธรรมาภิบาล” (good governance) ในความหมายใหมซึ่งหมายถึง การใชอำนาจตัดสินใจท่ีดี
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจำกัดของประเทศใหคนกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางสมดุลและเปนธรรมนั้น เปนคำท่ีเพ่ิงใชมา
เมือ่กวา ๑๐ ปนีเ้อง และการบริหารตามหลักดงักลาวก็ประกอบดวยหลักการใหญ ๆ ๓ หลกัการคือ

๑. การมีสวนรวม (participation) ของคนกลมุตาง ๆ ในการตัดสนิใจ
๒. ความโปรงใส (transparency) ในการบริหาร และ
๓. ความรับผดิชอบ (accountability) ของผบูรหิาร
มขีอสงัเกตวา หลกัธรรมาภบิาลขางตนมีเปาหมาย (ends) ทีต่องการใหเกิดข้ึน กค็อื การจดัสรรทรพัยากร

อยางสมดุลและเปนธรรม (balanced and equitable allocation of resource) ในสังคมแกกลุมคนกลุมตาง ๆ
โดยมีหลักการมีสวนรวม ความโปรงใส และความรับผิดชอบเปนเพียงวิธีการ (means) ในการดำเนินการใหไปถึง
เปาหมายดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบขึ้นในการบริหารจัดการ

นอกจากน้ัน หลักดังกลาวยังมีขึ้นเพ่ือกำกับการตัดสินใจในการบริหารขององคกร ผูมีอำนาจตัดสินใจ
(decision making bodies) ในการจัดสรรทรพัยากรในสังคมทัง้หลาย ซึง่ในทีน่ี ้หมายถึงองคกรตามรฐัธรรมนูญท่ีเปน
“สวนปฏิบัติการ” อันไดแกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเปนหลัก แตสำหรับสถาบันพระมหากษัตริยในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งไมไดมีอำนาจตัดสินใจใด ๆ ในการจัดสรรทรัพยากรโดยตรง เพราะเปนเพียงองคกรอันเปนสวน
“อันทรงเกียรติยศ” (dignified part of the Constitution) นั้น การใชหลักการบริหารดังกลาวจึงตองปรับใช
อยางเหมาะสมกับสภาพขององคกรซ่ึงแตกตางกันดวย
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หากเราสำรวจตรวจตราพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จะพบวา แมจะไมมี
พระราชอำนาจตัดสินพระทัยทางการเมืองในการจัดสรรทรัพยากรใด ๆ ในสังคมเพราะเปนเรื่องของรัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นวาประชาชนชาวไทยสวนใหญอยู ในชนบทและมีความยากจน
แมวารัฐบาลและระบบราชการจะไดทำหนาท่ีดูแลทุกขสุขอยูแลว แตอาจไมทั่วถึง ดังน้ัน เม่ือทรงเห็นประชาชน
ที่ดอยโอกาสในชนบทสวนใหญเปนหัวใจของการพัฒนาดังพระราชดำรัสท่ีวา “การพัฒนาก็คือการใหความสะดวก
และใหความกาวหนาแกประชาชนทีไ่มมโีอกาสท่ีจะชวยตนเองได” (๑๔ มนีาคม ๒๕๑๔) จงึทรงถือเปนพระราชภาระ
ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมเยียนประชาชนเองในทุกภาค ทุกพ้ืนท่ี ทั้งท่ีโดยพระราชสถานะน้ันจะประทับ
อยูในพระตำหนักก็ได ทรงถือเปนพระราชภาระท่ีจะทรงรับรูทุกข ทรงรับรูปญหาดวยพระเนตรพระกรรณ
ของพระองคเอง ไมทรงขอรับรายงานอยูในพระราชฐานเทานั้น พระราชดำรัสนับรอยองคตางสะทอนปญหา
ทีไ่ดทรงรับรมูาดวยพระองคเองโดยตลอด เชน “การทีไ่ปสวนไหนของประเทศก็ตาม ขาพเจาก็เห็นไดวามีความจำเปน
อยางย่ิงท่ีจะไดสอดสองความเปนอยูของประชาชนไดดี เพราะถาหากวาความเปนอยูของประชาชนในสวนใดของ
ประเทศมีความบกพรอง กท็ำใหประเทศชาติเปนสวนรวมเสียหายไปได” (๑ ตลุาคม ๒๕๔๖)

แมในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ ก็ทรงเลาวา “ไปอยูภาคอีสาน ประมาณ
สองสามอาทิตยและไดไปเยี่ยมที่แหงหน่ึง คือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไปดูเขาทำงานก็รูสึกวา มีความ
กาวหนามากจากท่ีเคยเห็นเขาวงมาเม่ือสิบปกอน เมื่อสิบปกอนนี้รูสึกแรนแคนอยางย่ิง เดี๋ยวน้ีไมใช ไมแรนแคน
แตคนก็มีความขยันหมั่นเพียร... และก็เปนคนที่คอนขางจะย้ิมแยมแจมใส... เม่ือเห็นอยางน้ันแลวก็อยากจะไปดู
ทีแ่หงหน่ึงท่ีนาจะพัฒนาใหดขีึน้ได จงึไปดแูหงหน่ึงท่ีไดเห็นจากเฮลิคอปเตอร”

เราจะเห็นไดวานอกจากจะเสด็จไปทรงพัฒนาพ้ืนที่ยากจนดวยพระองคเองแลว ยังทรงตามประเมินผลงาน
ดวยพระองคเองอีกจนกวาจะแนพระทัยวาประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจริง ก็จะทรงไปพัฒนาท่ีอื่นอีก

การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร และทรงสดับตรับฟงปญหาของประชาชนดวยพระองคทานเอง
แทนท่ีจะใหประชาชนเดินทางเขามาในเมืองหลวงท่ีประทับน้ัน นับเปนการบริหารตามหลักการมีสวนรวมของ
หลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง เพราะนอกจากจะไดทรงทอดพระเนตรสภาพจริง ซึ่งเปนที่มาของพระราชดำรัสที่วา
“การพัฒนาจะตองเปนไปตามสภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศทางสังคมศาสตรในทางสังคมวิทยา ภูมิประเทศ
ตามสงัคมวทิยา คอื นสิยัใจคอของคนเราจะไปบงัคบัใหคนคิดอยางอ่ืนไมได เราตองแนะนำ เราเขาไป ไปชวยโดยที่
จะดดัเขาใหเขากับเราไมไดแตถาเราเขาไปแลวเราเขาไปดวูาเขาตองการอะไรจรงิ ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการ
ของการเขาไปพัฒนาน้ีก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง”

นีค่อืท่ีมาของหลัก “เขาถงึ เขาใจ พฒันา” ทีพ่ระราชทานแนะนำรัฐบาลเพ่ือแกปญหา ในทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต และน่ีคือพระราชจรรยาท่ีแสดงถึง “บริจาค” และ “ตบะ” ที่ทรงปฏิบัติเสียสละ
ทุมเทกำลังพระวรกาย กำลังพระสติปญญา ความสุขสวนพระองค และพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อประชาชน
ทั้ง ๆ ที่ทองถิ่นที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นเปนทองถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในหลายกรณีไมมีถนนเขาถึงดวยซ้ำไป
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ที่สำคัญคือ ทรง “รับฟง” ปญหาของประชาชนแมเร่ืองเล็กนอยซึ่งเปนการบริหารตามหลักการมีสวนรวม
อยางแทจริง คือ ใหประชาชนได “รับรู” และได “แสดงความคิดเห็น” ตอพระราชดำริได ซึ่งตางจากวิธีการ
ที่สวนราชการไทยโดยทั่วไปนิยมทำกันคือ กำหนดเร่ืองที่จะชวยไปจากสวนกลางแลวใหประชาชนเปนเคร่ืองรองรับ
นโยบายชวยเหลือน้ัน ผลก็คือ บางคร้ังความชวยเหลือท่ีราชการใหไมตรงกับความตองการของประชาชน
มิหนำซ้ำบางครั้งราชการต้ังใจจะชวยเหลือประชาชนเรื่องหน่ึง แตกลับไปทำใหประชาชนเดือดรอนอีกเรื่องหนึ่ง
แตการชวยเหลือท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกประชาชนนั้น ทรงไมถือวาประชาชนเปนเคร่ือง
รองรับนโยบาย แตทรงถามไถขอความรวมมือจากเขา ทรงคำนึงถึงความเดือดรอนที่จะเกิดข้ึนจากโครงการของ
พระองคทานตลอดเวลา

ดังจะเห็นไดจากพระราชดำรัสพระราชทานเลาเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ถึงการเสด็จพระราช
ดำเนินจากสกลนครไปอำเภอเขาวงเพ่ือทรงเย่ียมราษฎร ระหวางทางเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร
พระราชทานเลาวา “การไปเฮลิคอปเตอรทุกครั้งก็นึกถึงวาจะตองสิ้นเปลือง แตถาใชเฮลิคอปเตอรนั้นในทางที่
เกิดประโยชนที่สุดก็จะคุมคา ฉะน้ัน ก็ตองพยายามดูสำรวจที่ทางและพอดีผานท่ีแหงหน่ึง ซึ่งเปนที่เหมาะสม
ในการเก็บกักน้ำ โดยท่ีจะไมทำใหประชาชนเดือดรอนแตประการใด เพราะจะไมทวมที่ทำมาหากิน
ของเขาเลย จึงเห็นวาตรงนั้นเหมาะ” เมื่อเสด็จลงพื้นดินแลวก็ทรงเลาตอวา “แลวมาถามชาวบานที่อยูที่นั่นวา
เปนอยางไรปนี้ เขาบอกวาเก็บขาวไดแลว ขาวอยูตรงนั้นกองไว เราก็ไปดูขาว ขาวน้ันมีรวงขาวจริง แตไมมีเม็ด...
ก็หมายความวา ไรหน่ึงคงไดประมาณสักถังเดียว... อันน้ีเปนบทเรียนท่ีดีเขาก็เลาใหฟงอยางตรงไปตรงมา
แสดงใหเห็นวาขาวนี้เปนพืชท่ีแข็งแกรงมาก ขอใหไดมีน้ำคางก็พอ… ถาหากวาเราชวยเขาเล็กนอยก็สามารถ
ที่จะไดขาวมากขึ้นหนอย พอที่จะกิน ฉะน้ัน โครงการที่จะทำ…ทำเล็ก ๆ ก็ได คือตองเก็บน้ำฝนที่ลงมา
ก็เกิดความคิดวาอยากทดลองดูสักสิบไร ในท่ีอยางน้ัน สามไรจะทำเปนบอน้ำ คือเก็บน้ำฝนแลวถาจะตองใชบุดวย
พลาสติก ก็บุดวยพลาสติกทดลองดูแลวอีกหกไรทำเปนท่ีนา สวนไรที่ เหลือน้ันก็เปนท่ีบริการ หมายถึง
ทางเดินหรือเปนกระตอบ… หมายความวา น้ำสามสิบเปอรเซ็นต ที่ทำนาหกสิบเปอรเซ็นต ก็เชื่อวาถาเก็บน้ำไวได
จากเดิมท่ีเก็บเก่ียวขาวไดไรละหน่ึงถังสองถัง ถามีน้ำเล็กนอยอยางนอยอยางน้ันก็ควรจะเก็บเก่ียวขาวไดไรละ
ประมาณสิบถงัยีส่บิถงั หรือมากกวา... วนัรงุขึน้ไดขาวมาวาทีต่รงน้ัน... มชีาวบานสองคนเขาบอกวาเขาขอบรจิาคท่ีดนิ
คนละหาไรเพ่ือท่ีจะทำโครงการตามอัธยาศัย…เขาเขาใจวาพยายามท่ีจะชวยเหลือแมจะรูวาโครงการท่ีจะชวยนั้น
เปนโครงการทดลอง... เขาก็ใหแสดงใหเห็นวา ชาวบานมีความเขาใจในการพัฒนา ถาทำโครงการน้ีสำเร็จ
กห็มายความวาทีต่าง ๆ ในอำเภอเขาวงท่ีแหงแลงจรงิ ๆ หรอืทีอ่ืน่ก็ตามจะทำไดทัง้นัน้”

จะเห็นไดวาพระราชดำริอันเปนที่มาของ “ทฤษฎีใหม” นี้เปนพระราชดำริที่ “รอบดาน” อยูบนความเขาใจ
ทุกขของประชาชน ไมทรงใชวิธีบังคับกะเกณฑ ทรงปรึกษา ทรงขอความรวมมือ ทรงหลีกเล่ียงแมผลกระทบเล็กนอย
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แมในการแกปญหาน้ำทวมในเมือง เม่ือทรงตรวจดูคลองแลวพบวา มกีารปลกูตนกลวยขวางทางน้ำ ถาจะให
น้ำระบายไดดตีองเอาตนกลวยออก กไ็มเคยทรงใชวธิสีัง่การหักหาญราษฎรเลย แต “ทานกไ็ปพดูกบัเขาด ีๆ วา กลวย
เปนของใคร คนก็มาบอกวาเปนของเขา ทานก็ถามด ีๆ วา “หวงไหม” เขากก็ราบทูลวา “กไ็มหวง” กแ็ปลวา “หวงนดิ
หนอย” ทานก็บอกวาทานไมอยากรังแกเขาหรอก แตวาอันนี้เห็นวา ถาไมหวงก็ขออนุญาตเอาออกก็คอย ๆ
พูดเจรจาไป” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลา)

การบริหารโดยมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลนั้นสำคัญท่ีสุดเพราะสวนรวม (participation)
จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่มีขอมูลครบถวน โปรงใส และไดรับการยอมรับ จึงมีความสมดุลและเปนธรรมในตัว
และทรงยึดหลัก “อวิหิงสา” คือ ไมทรงเบียดเบียนผูอื่นแมจะเปนเรื่องที่คนทั่วไปอาจเห็นวาเล็กนอยไมมีความ
สำคัญก็ตาม และทรงยึดหลัก “มัททวะ” คือ ทรงมีพระเมตตา นุมนวล แมกับราษฎรที่อยูในพระบรมโพธิสมภาร
และเมื่อทรงรับปากส่ิงใดแลว ก็ทรงทำ อันเปนการทางยึดหลัก “อาชชวะ” อยางเครงครัดดวย

เม่ือทรงเห็นทุกขของประชาชน กท็รงคิดโครงการท่ีจะชวยประชาชนทกุพ้ืนท่ีทัง้ในทีร่าบ ทีเ่ขา ชนบท ในเมอืง
โครงการทั้งหมดน้ีจนถึงปจจุบัน หลายพันกวาโครงการครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย โครงการ
เหลาน้ีไมใชเขาไป “ให” โดยประชาชน “รบั” อยางเดยีว ทรงเนนการใหประชาชนชวยตนเองได คอื พฒันาใหเขาไมตอง
พึ่งพาพระองคตลอดไป แตพัฒนาใหเขาพึ่งตนเองได ดังกระแสพระราชดำรัสที่วา

“จุดหมายสำคัญของการรักษาความม่ันคงของบานเมืองนั้น อยูที่การทำใหประชาชนสามารถ
ปกครองรักษาถ่ินฐานของตนเองไดโดยมีสวัสดิภาพและอิสรภาพเต็มที่ เพื่อใหเขาชวยตนเอง
และพฒันาตวัเองได ในการอาชพีในการครองชพี... เม่ือประชาชนสามารถพฒันาตนเอง พฒันาทองถ่ินท่ีอยู
ใหเจรญิข้ึนแลว บานเมอืงของเรากจ็ะมีความมัน่คงและปลอดภยัอยางแทจริง” (๒๔ มนีาคม ๒๕๑๕)

การพัฒนาเพ่ือความเปนไทเชนน้ี ทรงเนนท่ีไมทำใหสังคมชนบทลมสลาย ทรงเนนท่ีความตองการพ้ืนฐาน
ของประชาชน เชน แหลงน้ำ ระบบชลประทาน การพัฒนาพืชพาณิชยที่ไดราคาดี การหาการตลาดให ฯลฯ
ตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากประชาชนในชนบทแลว แมคนในเมืองก็ไดทรงกังวล ดังจะเห็นไดวา ในปน้ำทวมใหญ
กรุงเทพมหานครน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปญหา และพระราชทาน
พระราชดำริแกปญหาดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลาวา “ทรงเห็นวาผูคน
เดือดรอนกันจากการท่ีทอดพระเนตรแผนทีอ่ยูเสมอก็คดิวา ทานอาจมีทางอะไรท่ีจะชวยบรรเทาหรอืแกไขขอเสียหาย
บางสวนได... เ ร่ิมตนทานไปคนแผนท่ีกรุงเทพฯ ตั้งแตสมัยเกาท่ีสุดถึงสมัยใหมมาดูวาในสมัยเร่ิมตนน้ัน
มนี้ำเขา-ออกกรงุเทพฯ เทาไร แลวกม็าดภูมูปิระเทศเปนอยางไร การต้ังถ่ินฐานบานเรอืนเปนอยางไร ทานกด็ปูระกอบ
กับภาพถายทางอากาศตั้งแตสมัยเกาที่สุดเทาท่ีจะหามาได แลวทานก็ออกไปเองหลายทองที่”
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ทหารตำรวจที่ไดปฏิบัติการปกปองประเทศก็ทรงเปนธุระ ทรงต้ังมูลนิธิสายใจไทยขึ้นชวยเหลือ
ราษฎรผูประสบภัยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัยข้ึนชวย แมนักเรียนทุกคนก็ไดรับ
พระบารมีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดำริใหทำสารานุกรมฉบับเด็กและเยาวชน ฯลฯ
พนท่ีขาพเจาจะกลาวไดทุกเร่ือง

แมเรื่องที่ทรงมีพระราชดำริในโครงการท้ังหลายก็ครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแตปจจัยสี่ที่เปนเรื่องปากทอง
การทำกิน ไปจนกระทั่งโครงการทางการแพทย สาธารณสุข การเกษตร การประมง การปศุสัตว การปฏิรูปท่ีดิน
การทำฝนเทียม การพัฒนาแหลงน้ำ การทำถนน ฯลฯ แมเร่ืองเล็ก ๆ ที่เราทานไมไดคิดก็ทรงคิด เชน โครงการ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน โครงการผลิตเกลือไอโอดีนแกปญหาโรคคอพอกของคนภาคเหนือและอีสาน
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาท

ที่สำคัญก็คือ ทรงเริ่มโครงการนี้ดวยพระราชทรัพยของพระองคเองไมเคยทรงของบประมาณแผนดิน
จนรัฐบาลเห็นวาควรเขามาแบงเบาพระราชภาระดานพระราชทรัพยของพระองคทาน จึงไดทูลเกลาฯ ถวายเงิน
งบประมาณสมทบโครงการ ซึง่แสดงใหเห็นวา ทรงบำเพญ็ทศพิธราชธรรมท้ังขอ “ทาน” คอืการให และ “บรจิาค”
คอืเสียสละเพือ่ประโยชนของคนสวนใหญตลอดมา และยงัทรงยึดหลักความรบัผดิชอบ (accountability) ดวย
โดยในตอนเร่ิมโครงการน้ัน ทรงรับผิดชอบดวยพระราชทรัพยสวนพระองคเอง ภายหลังจากท่ีไดทรงทดลอง
โครงการตาง ๆ ดงักลาวแลวในเขตพระตำหนักจติรลดารโหฐานหรอืในท่ีอืน่ ๆ ตอเมือ่รฐับาลเหน็วาโครงการดังกลาว
เปนส่ิงท่ีดี ก็ขอพระราชทานรับชวงตอโดยโอนมาเปนโครงการของทางราชการก็พระราชทานให ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ทรงแบงแยกระหวางความรับผิดชอบสวนพระองคกับความรับผิดชอบของรัฐบาลอยางชัดแจง และดวยเหตุที่
โครงการตาง ๆ ทีท่รงทดลอง ทรงริเร่ิม และทรงรบัผิดชอบดวยพระองคเองจนไดผลดีและมีจำนวนมาก เม่ือดำเนนิการ
ไดผลดีจนแนใจแลว รฐับาลซึง่มีหนาท่ีรบัผิดชอบโดยตรง กข็อพระราชทานรับเขามาเปนของตนเอง ซึง่หมายความวา
เรือ่งใดทีย่งัอยใูนขัน้ทดลองหรือเสีย่งก็จะทรงรับไวเอง โดยเฉพาะโครงการแรก ๆ ทีเ่กดิในชวง พ.ศ. ๒๔๙๐ เศษ นัน้
ทรงทดลองในพระตำหนักจิตรลดารโหฐานท่ีประทับสวนพระองคกอน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสในหลายโอกาสวา วิชาการที่เปนทฤษฎีน้ันเปนส่ิงจำเปน
แตทฤษฎีที่ปฏิบัติไมไดเพราะไมสอดคลองกับขอเท็จจริงของสังคมก็ไรผล ดังนั้น เมื่อมีพระราชดำริเรื่องใดก็จะทรง
“ทดลอง” ใชพระราชดำริดังกลาวกอนทรงนำไปเผยแพรเสมอ แม “ทฤษฎีใหม” ที่ทรงแบงท่ีดินเปนสามสวน
ก็ทรงทดลองจนไดผลดี แลวจึงทรงขยายผล เรื่องใดทดลองแลวไมเปนไปตามพระราชดำริก็ทรงยกเลิก เชน
กรณีพรุโตะแดงที่นราธิวาส เปนตน

ดวยเหตุนี้ ทฤษฎีที่ทรงคิดขึ้นจึงเปนทฤษฎีที่อยูบนรากฐานของความจริงและนำไปใชไดผลจริงตลอดมา
มใิชโครงการฉาบฉวยทีไ่มมหีลกัวชิาและไมผานการทดลองอยางแทจรงิ ซึง่เปนการสอดคลองกบัหลกับรหิารแนวใหม
(new public management)

เม่ือทฤษฎีทีท่รงคดิเก่ียวกับการพัฒนา และนำไปใชไดผลจรงิก็จะทรงเผยแพรใหประชาชนทราบ โดยไมทรง
กะเกณฑหรือบังคับใหประชาชนหรือรัฐบาลตองทำตาม แตทรง “ถายทอดเทคโนโลยี” ใหผูที่สนใจจะนำไปศึกษา
หรือใชประโยชน ดวยการต้ังโครงการศูนยศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ที่ทรงจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปน
“พพิธิภัณฑธรรมชาตทิีม่ชีวีติ” ซึง่มีอย ู๖ แหงท่ัวประเทศ คอื
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๑. ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ตัง้อยทูีอ่ำเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปนศนูยรวมของ
ความสมบูรณแบบเนนการปรับปรุงและฟนทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้ำใหมีความสมบูรณ

๒. ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ตัง้อยทูีอ่ำเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส เปนศนูยศกึษาการพฒันาพืน้ที่
ปาพรุเสื่อมโทรม เพื่อใหสามารถทำการเกษตรได

๓ . ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งอยูที่บานนานกเคา ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ใชเปนศูนยทดลองงานพัฒนาการเกษตรสาขาตาง ๆ บนพ้ืนที่ซึ่งเปนดินปนทรายเค็ม และขาดแคลนน้ำ

๔. ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ตัง้อยทูีบ่รเิวณปาขนุแมกวง อำเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชยีงใหม
เปนศูนยกลางในการศึกษารูปแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีตนน้ำลำธาร เน่ืองจากมีการตัดไมทำลายปาทำใหเกิด
สภาพแหงแลงและมีไฟปามาก

๕. ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายฯ ตัง้อยทูีต่ำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบรุ ีศนูยนีต้ัง้ข้ึน
เพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติ และพลิกพื้นปากลับคืนมา กอนที่พื้นดินจะกลายเปนทะเลทรายในท่ีสุด

๖. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ตั้งอยูที่ตำบลคลองขุด อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
เปนศูนยที่ทำการศึกษาคนควาทดลอง เพ่ือปรับสภาพแวดลอมดานการประมงชายฝง และการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี
ชายฝงตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี

ศูนยเหลาน้ีกลายเปนท่ีศึกษาจากทฤษฎีไปสูความเปนจริง โดยท้ังประชาชน สถาบันการศึกษา
และองคกรระหวางประเทศไดเขามาศึกษาและนำไปเปนตนแบบหลายตอหลายที่ตอมา อันเปนการดำเนินการ
บรหิารความร ู (knowledge management) กอนท่ีใคร ๆ จะพูดถึงแนวคิดใหมนีด้วยซ้ำไป

นอกจากนั้น ทรงใชวิธีการบริหารจัดการศูนยเหลาน้ีดวยหลักการบริหารแนวใหมกอนที่ใคร ๆ จะได
มีการพูดถึงกัน นั่นก็คือทรงทำใหเปน “ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จทีเดียว” (one stop service) คือใหบริการได
ทุกสาขาไมวาสงเสริมการเกษตร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสาธารณสุข การตลาด ฯลฯ
มีกระบวนการบริหารที่โปรงใสภายใตการกำกับของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน มีแผนงาน มีงบประมาณ
มีการตรวจสอบประเมินผลดวยพระองคเอง และทรงติดตามความคืบหนาทุกระยะโดยไมทรงทอดท้ิง ทั้งหมดนี้
คอืหลกัการบรหิารแนวใหมทีเ่รยีกวา “plan, do, check, act” หรอื “PDCA”

นอกจากวิธีการบริหารดังกลาวแลว ทรงใชวิธีการผสมแบบพหุวิธีคือ ใชทั้งราชการและวิธีการขององคกร
พัฒนาเอกชน (NGO) ดังจะเห็นไดวา นอกจากจะมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก.ป.ร.) ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรมที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบโครงการตาง ๆ
ตามแนวพระราชดำริแลว ยังทรงกอตั้ง “มูลนิธิ” หลายมูลนิธิซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห มูลนิธิราชประชาสมาสัย
มลูนิธชิยัพัฒนา มลูนิธสิายใจไทย มลูนิธโิครงการหลวง ฯลฯ เพราะระบบราชการมคีวามลาชาตองบรหิารตามระเบยีบ
ขอบงัคบั ขัน้ตอนมากมาย จงึอาจไมสามารถแกปญหาไดทนั ทัง้ ๆ  ทีพ่ระมหากษัตรยิเปนสถาบนัสำคญัซึง่เปนทีม่าของ
“ราชการ” ทั้งหมดไมวาราชการนิติบัญญัติ ราชการบริหาร หรือราชการตุลาการ รากศัพทเอง คำวา “ราชการ”
ก็หมายถึง “การงานของพระราชา” แตในการชวยเหลือประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งนาจะทรงเปน
“ราชการ” ยิ่งกวาหนวยราชการใด ๆ กลับทรงเปน “ราชการ” ที่ไมใชวิธีการของราชการอยางเดียว แตทรงใช
วิธีการขององคกรพัฒนาเอกชน ทรงบริหารโครงการชวยเหลือประชาชนแบบองคกรพัฒนาเอกชน เพราะถาใช
ระเบียบราชการประชาชนก็จะไดรับประโยชนชาไมทันการณ ในการชวยเหลือประชาชนไมทรงคิดถึง “ผลประโยชน
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ” ของโครงการที่นักเศรษฐศาสตรไทยชอบใชวิธีวิเคราะห “ตนทุน–ประโยชน” (cost-benefit
analysis) ทรงเนนวา “การขาดทุนคืออะไร” ดังที่ทรงอธิบายไวเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ วา “...เมืองไทยน้ี “ขาดทุน
คือกำไร” ใชได ยกตัวอยางที่อยูใกลตัว คือ โครงการพระราชดำริ... บางคนบอกวาโครงการพระราชดำรินั้น
ไมถูกหลักวิชา จริง ไมถูก แตวาเราเห็นวาท่ีไหนทำโครงการได เราก็ตองทำโดยเรงดวน แมจะยังไมไดประกวดราคา
อยางถกูระเบยีบหรือแมราคาของโครงการน้ันอาจแพงกวาจรงิบาง... สมมตวิาโครงการแหงหนึง่ตองลงทนุ ๑๐ ลานบาท
ถาทำการศึกษาอยางรอบคอบแลวมกีารประกวดราคาตามระเบียบ ราคาอาจตก ๘ ลานบาท แตการน้ีตองเสียเวลา
เปนเดอืนเปนป แตวาถาหากทำไปเลยตก ๑๐ ลานบาท โดยท่ีปลายปนีห้รอืกอนปลายป โครงการไดผลแลวประชาชน
จะไดกำไร คอืประชาชนจะมรีายไดแลว ถายอม “ขาดทุน” คอื ยอมเสีย ๑๐ ลานบาท ตัง้แตตนก็สามารถทีจ่ะ “ไดกำไร”
คอื ประชาชนจะไดผลดีตัง้แตปแรก...”
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ทั้งหมดน้ี แสดงใหเห็นวาทศพิธราชธรรมท่ีทรง
บำเพ็ญโดยผานพระราชกรณียกิจทัง้ปวงนัน้ ไมไดลาสมัยเลย
แตสอดคลองกับหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล และ
ทีส่ำคัญคือ ทรงนำตวัอยางของการบรหิารแบบรัฐ-ประชากจิ
ทัง้วธิกีารบรหิารทีเ่ปนแบบราชการและแบบองคกรพฒันาเอกชน
เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรไปใหคนสวนใหญที่เปน
คนยากจนในชนบทเพ่ือใหบรรลเุปาหมายสูงสดุของธรรมาภิบาล
นั่นก็คือ การพัฒนาที่สมดุลและเปนธรรมแกคนหมูมาก
ของประเทศ

ดวยเหตุนี้ จึงไมนาสงสัยเลยวาเหตุใดเลขาธิการสหประชาชาติ (นายโคฟ  อันนัน) จึงไดนำรางวัล
ความสำเร็จสูงสุดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาทูลเกลาฯ ถวายเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
และกลาวในโอกาสนี้ ความตอนหนึ่งวา

“สำหรับสหประชาชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้มีความหมายสำคัญยิ่ง เนื่องจากเปนคร้ังแรก
ที่สหประชาชาติไดจัดทำรางวัลเกียรติยศน้ี เพ่ือมอบแดบุคคลดีเดนท่ีไดอุทิศตนตลอดชวงชีวิต และสรางคุณคาของ
ผลงานอันเปนท่ีประจักษและเปนคุณูปการท่ีผลักดันความกาวหนาในการพัฒนาคน

การพัฒนาคนโดยแกนแทแลวเปนแนวทางเรียบงาย การพัฒนาคนเปนเร่ืองของการสรางเสริม
ขีดความสามารถแกประชาชนมิใชเพ่ือเพียงคนสองสามคน มิใชเพ่ือคนจำนวนมาก แตเพ่ือคนท้ังปวงโดยถวนท่ัว
การสรางเสริมขีดความสามารถทำไดโดยผานทางการศึกษา การขยายโอกาสและทางเลือกสุขอนามัยและโภชนาการ
การพฒันาคนเปนเรือ่งของการสรางเสริมขดีความสามารถในการขยายโอกาสแกปจเจกชน ทีจ่ะเลอืกใหมชีวีติยนืยาว
ดวยการมีสุขพลานามัยท่ีแข็งแรง เปนบุคลากรที่มีความรูและความคิดท่ีสรางสรรค

การพัฒนาคน เปนการพัฒนาที่ใหคนเปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา โดยมุงเนนการพัฒนา
ความเติบโตทางเศรษฐกิจและอยางย่ังยืน สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงในชีวิต ความเทาเทียมกัน
และการมีสวนรวมทางการเมือง...” และ

“...ที่กลาวมาทั้งหมดน้ี หากการพัฒนาคนหมายถึงการใหลำดับความสำคัญประชาชนเปนอันดับแรก
ไมมีสิ่งใดอีกแลวท่ียิ่งใหญไปกวาการพัฒนาคนภายใตแนวทางการพัฒนาคนขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”

เลขาธิการสหประชาชาติยังไดสะทอนความรูสึกที่ชาวโลกคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการขนานนามจากชาวโลกวา ทรงเปนพระมหากษัตริยนักพัฒนา

พระองคทรงเย่ียมเยียนพสกนิกรท่ียากไรและดอยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค ทรงสดับตรับฟงปญหาทุกขยากของราษฎร
และทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางการดำรงชีพ เพ่ือใหประชาชนของพระองคสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน...”

เม่ือเปนเชนน้ี ตนแบบการพัฒนาท่ีทรงใชสำหรับคนไทยและประเทศไทยกำลังจะไดรับการขยาย
เปดตัวอยางไปท่ัวโลก ดังท่ีเลขาธิการสหประชาชาติกลาววา “...อนึ่ง ดวยพระปรีชาสามารถในการเปนนักคิดของ
พระองคทานทำใหนานาประเทศต่ืนตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาภายใตแนวคิดใหม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชี้แนวทางการพัฒนาที่มุงเนน
ความสมดุล องครวมและย่ังยืน โดยเนนหลักการความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวดีพอท่ีจะตานทาน
และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ อยางรวดเรว็อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน ปรชัญาดังกลาวซ่ึงเนน
แนวทางการเดินสายกลาง ทำใหสหประชาชาติมีปณิธานมุงม่ันพัฒนาคนใหประชาชนเปนเปาหมายศูนยกลาง
ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืนตอไป

โครงการพัฒนาและปรัชญาแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเปนแนวทาง
ในการพฒันาของพระองคทาน และสำหรบัประชาชนทกุหนแหง

รางวลัความสำเรจ็สูงสุดดานการพฒันามนษุยนี ้สหประชาชาตมิปีณิธานท่ีจะสงเสรมิประสบการณ
และแนวทางปฏิบัติ ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณคาอยางหาท่ีสุดมิไดของพระองคทาน
เพ่ือจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหมสูนานาประเทศ”
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วนัดนิโลก (World Soil Day 5th December)

ที่มา : หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๐๘๐๕.๐๖/๓๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เม่ือป ๒๕๔๒ สหภาพวทิยาศาสตรทางดนินานาชาต ิ(International Union humanitarian
Soil Sciences-IUSS) ไดเสนอใหวันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกป ซึ่งจะตรงกับวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เปน “วนัดินโลก” ตอมาเมือ่วนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ IUSS
ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลเกียรติยศเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือ
มนุษยธรรม” (The humanitarian Soil Scientist) พระองคแรกของโลก เน่ืองดวยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงสงเสริมงานดานการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะทรัพยากรดินและน้ำ
มาโดยตลอด จนเปนท่ีประจักษ เปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและนานาประเทศ ทัง้น้ี ในคราวประชมุ
องคการเกษตรและอาหารแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations-FAO) ครัง้ท่ี ๑๔๔ เม่ือวันท่ี ๑๑-๑๕ มถินุายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศอติาลี ไดมมีติ
สนับสนุนและรวมผลักดันใหมีการจัดต้ัง “วันดินโลก” (World Soil Day) ในวันท่ี ๕
ธันวาคมของทุกป

เน่ืองจากทรัพยากรดินเปนปจจัยหลักสำคัญเร่ิมตนของการเพาะปลูกและผลิตพืช
อาหารและพืชพลงังาน อกีท้ังดินยังเปนทรพัยากรธรรมชาติทีไ่มสามารถนำกลับมาทดแทนใหมได
หากเสือ่มสลายไป ซึง่ปจจบุนัมีการทำลายทรพัยากรดนิ การใชพืน้ท่ีดนิผิดประเภท มกีารพงัทลาย
และเสือ่มโทรมของทรพัยากรดนิเพ่ิมข้ึนอยางมาก ดงัน้ัน การปกปองรักษาและการจดัการทรพัยากรดิน
อยางถูกตองและเหมาะสม โดยการมุงใชทรัพยากรดินของโลกใหเกิดความยั่งยืนและมีความ
อุดมสมบูรณทั้งระบบชีววิทยา จะนำไปสูรากฐานท่ีสำคัญของความมั่นคงทางอาหารของ
ประชากรโลกในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหวันดังกลาวเปนที่รูจักแพรหลายในระดับนานาชาติ
เกิดความตอเน่ืองและจรงิจังในการรณรงคดานทรัพยากรดินในทุกระดับ FAO  จะนำเรือ่งดงักลาว
เขาบรรจุไวในการประชุมองคการสหประชาชาติ (UN General Assembly) คร้ังท่ี ๖๘ ในเดือน
กนัยายน ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอรก สหรฐัอเมรกิา

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เห็นชอบกรอบแนวทางการจัด
“งานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว นักวิทยาศาสตรดิน
เพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก
๕ ธันวาคม” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันท่ี
๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
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เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระราชพิธี
เสด็จพระราชดำเนินถวายผาพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ณ วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พระราชพธิี
เสด็จพระราชดำเนิน
ถวายผาพระกฐิน
โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค
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“เรียนดี ความรดูี
การงานด ีชวีติสดใส

ทำประโยชนใหแกประเทศชาติ
มคีวามสขุ”
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ในชวงระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีโอกาสจัด
กิจกรรมรวมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกมุาร ใหแกนกัเรยีนทนุพระราชทานในโครงการทุนการศกึษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร
จำนวน ๘๐ คน จากท่ัวทุกภูมิภาค และเจาหนาท่ีวิทยาภัทรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสรางภูมคิวามรใูนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือใหสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุตใชในชวีติ
ประจำวันได นอกจากน้ี ยังเปนโอกาสอันดีในการสรางเครือขายความสัมพันธ ความรวมมือพัฒนาระหวางผูบริหาร
เจาหนาที่กลุมวิทยาภัทรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่สำคัญถือเปนสิริมงคลอันสูงสุด
ที่ไดรวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องคประธานกรรมการของมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดวย

การจัดกิจกรรมดังกลาวไดมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงกิจกรรมออกเปน ๒ สวน คือ สวนแรกจัดที่
กรุงเทพมหานคร เนนการปูพื้นฐานความรูและเปดโอกาสใหนักเรียนทุนพระราชทานฯ ไดมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเปนแนวคิดพ้ืนฐานที่สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปดโอกาส
ใหนกัเรียนทุนพระราชทานฯ ไดพบปะพูดคยุกบัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอำพน กติตอิำพน) และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ตลอดจนเขาเย่ียมชม “พิพิธภัณฑสุริยานุวัตร”
ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะไดเรียนรูประวัติศาสตรที่สำคัญ
ของมหาอำมาตยเอก “พระยาสุริยานุวัตร” (เกิด บุนนาค) ซึ่งมีชีวิตอยูในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ จนถึงตนสมัยรัชกาลท่ี ๘
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๐๕–๒๔๗๙ ที่ถือเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรก และเปนผูเขียนตำราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทยและ
เปนผูริเ ร่ิมการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในหลายดานแลว ยังไดเรียนรู เ ก่ียวกับวิวัฒนาการและกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งทำใหเกิดความเขาใจในเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศมากข้ึน

กจิกรรมรวมพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทนุพระราชทาน
ในโครงการทนุการศึกษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร*

* เรยีบเรยีงโดยสำนักสงเสรมิและประสานงานคณะรัฐมนตรี
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ในสวนของกิจกรรมสวนท่ีสองนั้น ไดนำเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเย่ียมชม
และฟงการบรรยายเก่ียวกับ “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” และ “ศูนยเรียนรูชุมชนบานดงบัง” ณ จังหวัดขอนแกน ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนทุน
พระราชทานฯ ไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงเกี่ยวกับการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชจริง

โครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถือเปนหนวยงานหน่ึงของสำนักพระราชวังท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริ
“...การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษพืชพันธุนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ
และเกิดความปติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหความรูสึกกลัววา
หากไมอนุรกัษแลวจะเกดิผลเสยี เกิดอันตรายแกตนเอง จะทำใหเด็กเกิดความเครียด ซึง่จะเปนผลเสยีแกประเทศในระยะยาว…”
โดยหนวยงานดังกลาวมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชใหเกิดประโยชนถึง
มหาชนชาวไทย อกีท้ังยังมีวตัถุประสงคเพ่ือใหความเขาใจและเหน็ความสำคญัของพันธุกรรมพืช ใหรวมคิด รวมปฏิบตั ิจนเกิด
ประโยชนถงึมหาชนชาวไทย รวมทัง้ใหมรีะบบขอมลูพนัธกุรรมพืชสือ่ถึงกันไดทัว่ประเทศ เก่ียวกับ “ศนูยอนรุกัษพนัธกุรรมพชื
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลองไผ” ปจจุบันตั้งอยูที่ ตำบล
คลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บนเน้ือที่ประมาณ ๓๙๑ ไร พื้นที่สวนหน่ึงจัดเปนเรือนเพาะชำกลาไม
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ซึ่งไดสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชมาจากพ้ืนท่ีสวนตาง ๆ ของประเทศ สวนที่เหลือพัฒนาโดยการปรับปรุงแหลงน้ำ
จัดทำแปลงปลูกพืชผัก นาขาว ไมผล ไมปาใชสอย พืชสมุนไพร สรางสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาธิต (สำหรับงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) ดำเนินการใหเปนศูนยฝกอบรมเพื่อสรางความมั่นใจใหเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
ในการที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ใหมีความพอเพียง แตมั่งค่ังและมั่นคง เปนการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนเครือขาย
ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลังจากน้ัน นักเรียนทุนพระราชทานฯ ไดเขาเยี่ยมชม “ศูนยการเรียนรูบานดงบัง” ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ
จังหวัดขอนแกน โดยมีพอบุญเต็ม  ชัยลา เปนผูนำชุมชนเขมแข็ง และถือเปนปราชญแหงบานดงบัง โดยไดเลาประสบการณ
การทำเกษตรทฤษฎีใหม ในพืน้ทีบ่รเิวณบานพอบญุเตม็ ซึง่มเีน้ือทีท่ัง้หมด ๔๐ ไร แบงเปนพ้ืนท่ีเพ่ือทำเกษตรผสมผสาน ทำนา
การขุดบอเ พ่ือเปนแหลงน้ำเ พ่ือการเกษตร  และมีพื้น ท่ีสำหรับปลูกไมผลพืชผักสวนครัว  พื้นท่ีสำหรับที่อยูอาศัย
พื้นท่ีสำหรับการเลี้ยงสัตว และมีการทำปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพ่ือใชในการทำเกษตรดวย พอบุญเต็มไดพาเด็ก ๆ
เดนิชมการเล้ียงปลา การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน เรือนเพาะชำกลาไม การปลูกไมใชสอยขนาดใหญ การปลูกไมใหญตามคันนา
ซึ่งถือเปนแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสอบถาม พบวาเด็ก ๆ มีความ
ประทับใจในการเยี่ยมชมบานดงบัง เน่ืองจากเด็กสวนใหญมีพื้นฐานครอบครัวมาจากการทำเกษตรกรรม ดังน้ัน
การเย่ียมชมบานดงบัง เด็ก ๆ ไมเพียงแตไดรับความสนุกสนานเทานั้น แตยังไดซึมซับและเรียนรูจากประสบการณของ
พอบุญเต็มวา การดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงไมเพียงแตชวยลดภาระหน้ีสินได หากแตยังสามารถสรางรายไดใหแก
ครอบครวั และทำใหครอบครัวอยกูนัพรอมหนา ซึง่เด็ก ๆ หลายคนบอกวาจะนำตวัอยางจากการเย่ียมชมในครัง้น้ีไปประยกุตใช
ในครอบครัวของตนเอง และบอกตอใหคนในชุมชนหันมาดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวยอีกทางหน่ึง
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ในสวนของกิจกรรมสุดทาย ถือเปนสิริมงคลอยางยิ่งสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ เนื่องจากนักเรียนทุน
พระราชทานฯ ที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ไดมีโอกาสเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสทรงทำการบินในเที่ยวบินมหากุศลท่ีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมี
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีศัมิ ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร และพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ โดยเสด็จฯ พรอมดวยผูโดยสาร จำนวน ๑๑๓ คน เดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดปาวิเวกธรรม จังหวัดขอนแกน ทั้งน้ี รายไดจากเท่ียวบินมหากุศลในครั้งน้ีจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกอนเสด็จฯ กลับ ทรงพระดำเนินผานกลุมนักเรียนทุน
พระราชทานฯ และไดพระราชทานพระราชดำรัสแกนักเรียนทุนพระราชทานฯ วา “เรียนดี ความรูดี การงานดี ชีวิตสดใส
ทำประโยชนใหแกประเทศชาติ มีความสุข” ยังความปลาบปล้ืมเปนลนพนแกเหลานักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน
ซึ่งตางรูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได

จากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเด็ก ๆ ไมเพียงแตจะไดความรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากแตยังเปนการ
สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางนักเรียนทุนพระราชทานฯ ดวยกันเองท่ีไดมีโอกาสทำความรูจักคุนเคยและสรางเครือขาย
ที่แนนแฟน และนักเรียนทุนพระราชทานฯ เหลาน้ียังมีโอกาสไดเรียนรูประสบการณการทำงานกับผูบริหาร และพ่ี ๆ
กลุมวิทยาภัทรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่คอยเปนกำลังใจและใหคำปรึกษา แนะนำแนวทางการทำงาน การเรียน
และการดำเนินชีวิตแกเด็ก ๆ ขณะเดียวกันเด็ก ๆ เหลานี้ก็จะสามารถเปนเครือขายการทำงานกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนขอมูล ขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีไดอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี ดวยพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระราชทานโอกาสใหแกเด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่มีฐานะยากจน
ไดมีอนาคตท่ีดี อันจะเปนกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป
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* มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ และคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่๒๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ เรือ่ง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

สวนท่ี ๓  นายกรฐัมนตรมีอบหมายและมอบอำนาจใหรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรปีฏิบตัริาชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบตัริาชการแทนกนั ตามลำดบั ดงัน้ี

     ลำดบัท่ี      รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรฐัมนตรี      รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรีทีป่ฏิบตัริาชการแทนตามลำดบั

     ๑.   นายนวิฒันธำรง  บญุทรงไพศาล ๑. นายวราเทพ  รัตนากร
๒. นางสาวศันสนีย  นาคพงศ

     ๒.   นายวราเทพ  รตันากร ๑. นางสาวศันสนีย  นาคพงศ
๒. นายนิวัฒนธำรง  บุญทรงไพศาล

     ๓.   นางสาวศันสนยี  นาคพงศ ๑. นายนิวัฒนธำรง  บุญทรงไพศาล
๒. นายวราเทพ  รัตนากร

สวนที ่๒  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหน่ึงไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
ตามลำดบั ดงันี้

     ลำดบัท่ี                รองนายกรัฐมนตรี                                 รองนายกรัฐมนตรีทีป่ฏิบตัริาชการแทนตามลำดบั

     ๑. รอยตำรวจเอก เฉลมิ  อยบูำรงุ ๑. นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล ๒. นายกติติรตัน  ณ ระนอง

     ๒. นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล ๑. นายกติติรตัน  ณ ระนอง ๒. นายปลอดประสพ  สรุสัวดี

     ๓. นายกติติรตัน  ณ ระนอง ๑. นายปลอดประสพ  สรุสัวดี ๒. นายพงศเทพ  เทพกาญจนา

     ๔. นายปลอดประสพ  สรุสัวดี ๑. นายพงศเทพ  เทพกาญจนา ๒. รอยตำรวจเอก เฉลมิ  อยบูำรงุ

     ๕. นายพงศเทพ   เทพกาญจนา ๑. รอยตำรวจเอก เฉลมิ  อยบูำรงุ ๒. นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล

     ๖. นายชมุพล  ศลิปอาชา ๑. นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล ๒. นายกติติรตัน  ณ ระนอง

สวนที ่๑  คณะรัฐมนตรมีอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรรีกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

๑. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตร ีตามลำดบั ดงัน้ี

๑.๑ รอยตำรวจเอก เฉลมิ  อยบูำรงุ
๑.๒ นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล
๑.๓ นายกติติรตัน  ณ ระนอง
๑.๔ นายปลอดประสพ  สรุสัวดี
๑.๕ นายพงศเทพ  เทพกาญจนา
๑.๖ นายชุมพล  ศลิปอาชา

๒. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตนจะสั่งการใดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
และการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได ตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียกอน

การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี
และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรปีฏบิตัริาชการแทนกัน*

รฐับาล นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี
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การกำกบัการบรหิารราชการ การสัง่และปฏบิตัริาชการ และการกำกับดแูล๑

รฐับาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชนิวัตร นายกรฐัมนตรี

กำกับ
การบริหาร
ราชการ

กำกบัฯ สัง่
และปฏบิตัิ
ราชการ

สัง่และปฏบิตัิ
ราชการ

กำกับดูแล
องคการมหาชน/
หนวยงานของรัฐ

สัง่การ
ตามกฎหมาย๒

กห., สปน., สลน.,
สลค., สคก., กปร.,

พศ., กปส.

รล., พว.,
สมช., กอ.รมน.

สปน.
(เฉพาะ สนง. คกก.
กระจายอำนาจฯ)

พม., ยธ., มท.,
รง., สคบ.

สขช., ตช.,
ศอ.บต.

ทก., วท., วช.

กค., คค., พน., พณ.,
อก., สงป. (ยกเวน

การอนุมัติงบประมาณ

ในอำนาจนายกรฐัมนตร)ี,
สศช.,

สนง.สภาท่ีปรึกษาฯ

สนง. กองทนุ
สนับสนุนการวิจัย

- กฎหมายวาดวย
วธิพีจิารณา
คดียาเสพตดิ

- กฎหมายวาดวย
การปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

- กฎหมายวาดวย
กองทนุหมบูานและ
ชมุชนเมอืงแหงชาติ

- กฎหมายวาดวย
การสงเสริมวิสาหกิจ
ชมุชน



นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

(ร.ต.อ. เฉลมิฯ)
รองนายกรัฐมนตรี

(นายสุรพงษฯ)
รองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตนฯ)

 

“กำกับการบริหารราชการ” หมายความวา กำกับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดินของสวนราชการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอำนาจส่ังใหสวนราชการช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน
สั่งสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติใหนำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เก่ียวกับการมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเร่ืองตาง ๆ ของสวนราชการในกำกับ
การบริหารราชการไปกอนได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
“สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความวา สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการปฏิบัติราชการหรือ
ดำเนินการใด ๆ  ไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง
“กำกับดูแล” หมายความวา กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนการส่ังใหรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับย้ังการกระทำของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ
ที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ
และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ

 “การดำเนินคดีปกครอง  รวมทั้งลงนาม
มอบอำนาจใหพนักงานอัยการดำเนินคดี
ปกครองกรณีที่ มี การฟองนายก รัฐมนตรี
ในคดีปกครองอืน่ เวนแตคดปีกครองทีน่ายกรัฐมนตรี
ไดมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรี
หรือรั ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ไวแลว”

กำกับดูแลและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับเร่ือง
- การขอพระราชทานอภัยโทษ
- การขอแปลงสญัชาตเิปนไทย
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ทส., สธ.

สนง. คกก.
สุขภาพแหงชาติ

- กฎหมายวาดวย
สขุภาพแหงชาติ

- กฎหมายวาดวย
คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ

กต., วธ., ศธ.,
กห. (เฉพาะกรณี
ขอพิพาท และ กม.

ระหวางประเทศ),
ก.พ., ก.พ.ร., รถ.

สคก.

สนง. รบัรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพ

การศึกษา
(องคการมหาชน)

กก., กษ.

กฎหมายวาดวย
นโยบาย

ทองเทีย่วแหงชาติ

- สนง. สงเสรมิการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)

- องคการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพื่อการทองเที่ยว
อยางย่ังยืน
(องคการมหาชน)

สปน. (เฉพาะ สนง.

เสรมิสรางเอกลกัษณ

ของชาติ),
รถ., วช., กปส.

สงป., สคบ.
สนง.สภาท่ีปรึกษาฯ

- กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ

- สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน
(องคการมหาชน)

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน)

- บริษัท อสมท จำกัด
(มหาชน)

กฎหมายวาดวย
การขายตรง

และตลาดแบบตรง

สนง. บรหิารและ
พัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)

รองนายกรัฐมนตรี
(นายชุมพลฯ)

รองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศเทพฯ)

รองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพฯ)

สปน. (ยกเวน สนง.

คกก. การกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, สนง. เสริมสราง

เอกลักษณของชาติ), สลน.,
สลค., สศช., ก.พ.,
ก.พ.ร., กปร., พศ.

  

๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

๒ มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรปีฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการตาง  ๆตามกฎหมาย และระเบียบสำนกันายกรัฐมนตร ีและมอบอำนาจตามกฎหมาย

รฐัมนตรปีระจำ นร.
(นางสาวศันสนียฯ)

รฐัมนตรปีระจำ นร.
(นายวราเทพฯ)

รฐัมนตรปีระจำ นร.
(นายนิวัฒนธำรงฯ)

- ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศ นร. ทีเ่กีย่วของกบัการมพีระบรมราชโองการในเรือ่งของหนวยงานทีไ่ดรบัมอบหมายและมอบอำนาจ ยกเวน เร่ืองทีเ่ก่ียวกับกฎหมาย
การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์ การแตงตั้ง ในกรณีการแตงตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ขาราชการตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม
เอกอัครราชทูตประจำตางประเทศ กงสุล และกรรมการท่ีมีตำแหนงหนาท่ีสำคัญ การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกพระบรมวงศานุวงศ
และการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจำป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตหรือความสัมพันธระหวางประเทศ และการประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ และเร่ืองสำคัญ
ที่เคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
- เห็นชอบและลงนามในประกาศ นร. หรือประกาศเก่ียวกับเรื่องของหนวยงานน้ัน ๆ ไดแก การแตงต้ังบุคคลหรือกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณแกชาวตางประเทศ ยกเวน เปนเรื่องระดับผูนำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐตางประเทศ การใหความเห็นชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณหรือเหรียญตราจากตางประเทศ
การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ
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การปฏบิตัหินาทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย*
รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร  นายกรฐัมนตรี

* มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมาย
และมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสำนกันายกรัฐมนตร ีและมอบอำนาจตามกฎหมาย

มตคิณะรัฐมนตรีวนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕ และคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรี ที ่๓๑๓/๒๕๕๕ เรือ่ง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี
ปฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เพ่ิมเติม

นายกรัฐมนตรี

๑. คกก. กฤษฎีกา
๒. คกก. นโยบายตำรวจแหงชาติ
๓. คกก. นโยบายพลังงานแหงชาติ
๔. คกก. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๕. คกก. ผูสูงอายุแหงชาติ
๖. คกก. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
๗. คกก. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๘. คกก. นโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ
๙. คกก. คดีพิเศษ (ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุม

เพือ่พจิารณาเร่ืองท่ีสำคญั หรอือาจมีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเปนสวนรวม นายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการคดีพิเศษดวยตนเอง)

๑๐. คกก. อำนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร
(ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองท่ีสำคัญ หรืออาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชนเปนสวนรวม นายกรฐัมนตรปีฏบิตัหินาที่
ประธานกรรมการอำนวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรดวยตนเอง)

๑๑. ประธานสภาความม่ันคงแหงชาติ
๑๒. คกก. บริหารสถานการณฉุกเฉิน (ตามพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑๓. คกก. กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๑๔. คกก. สิ่งแวดลอมแหงชาติ
๑๕. คกก. ยทุธศาสตรดานการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต

รองนายกรัฐมนตรี (รอยตำรวจเอก  เฉลิม  อยบูำรงุ)

๑. คกก. ขาราชการตำรวจ
๒. คกก. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๓. คกก. ประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย
๔. คกก. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๕. คกก. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๖. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
๗. คกก. คดีพิเศษ (ยกเวนในกรณีที่มีระเบียบวาระ

การประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองที่สำคัญ หรืออาจมี
ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
เปนสวนรวม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
ดวยตนเอง)

๘. คกก. อำนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร
(ยกเวนในกรณีทีม่รีะเบยีบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรือ่งท่ีสำคัญ หรอือาจมผีลกระทบตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชนเปนสวนรวม นายกรฐัมนตรปีฏบิตัหินาที่
ประธานดวยตนเอง)

๙. คกก. จัดระบบการจราจรทางบก
๑๐. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ

๑๑. คกก. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
๑๒. คกก. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๔. รองประธานสภาความม่ันคงแหงชาติ

๒

๑
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รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศลิปอาชา)

๑. คกก. นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
๒. คกก. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
๓. อุปนายกสภาลูกเสือไทย

รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุสัวด)ี

๑. คกก. อาหารแหงชาติ
๒. คกก. นโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ
๓. คกก. สขุภาพจติแหงชาติ
๔. คกก. สขุภาพแหงชาติ
๕. รองประธานกรรมการใน คกก. สิ่งแวดลอมแหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (นายกติติรตัน  ณ ระนอง)

๑. คกก. นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
๒. คกก. กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
๓. คกก. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๔. คกก. สงเสริมการลงทุน
๕. คกก. การมาตรฐานแหงชาติ

๖. คกก. กองทุนหมบูานและชุมชนเมืองแหงชาติ
๗. คกก. สงเสริมการพาณิชยนาวี
๘. คกก. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน
๙. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบาย

พลังงานแหงชาติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล
๑. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบราชการ
๒. กรรมการใน คกก. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๓. กรรมการใน คกก. จัดระบบการจราจรทางบก

นายวราเทพ รตันากร
๑. คกก. คมุครองผบูรโิภค
๒. กรรมการใน คกก. นโยบายพลังงานแหงชาติ

นางสาวศนัสนีย นาคพงศ
คกก. ขอมูลขาวสารของราชการ

รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)

๑. คกก. ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
๒. คกก. วัฒนธรรมแหงชาติ
๓. คกก. ขาราชการพลเรือน
๔. คกก. พัฒนาระบบราชการ
๕. สภานายกสภาลูกเสือไทย

๖. รองประธานกรรมการใน คกก. ปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย

๗. รองประธานกรรมการใน คกก. จดัระบบ
การจราจรทางบก

๘. รองประธานสภาวิจัยแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี (นายสุรพงษ โตวจิกัษณชยักลุ)

๑. คกก. นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
๒. คกก. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
๓. ประธานสภาวิจัยแหงชาติ
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การปฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง  ๆทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรี*
รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร  นายกรฐัมนตรี

* มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมาย
และมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสำนกันายกรัฐมนตร ีและมอบอำนาจตามกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี

๑. คกก. พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒. คกก. ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
๓. คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ
๔. คกก. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานภาพสตรีแหงชาติ

๕. คกก. สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
๖. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
๗. คกก. บริหารพนักงานราชการ
๘. คกก. จัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน
๙. คกก. ประชาสัมพันธ

รองนายกรัฐมนตรี (รอยตำรวจเอก  เฉลมิ  อยบูำรงุ)

๑. คกก. การจัดการเรื่องราวรองทุกข
๒. คกก. แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดนิของรฐั
๓. คกก. เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ
๔. คกก. บริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
๕. คกก. พัฒนาแรงงานและประสานงาน

การฝกอบรมอาชีพแหงชาติ
๖. คกก. กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๗. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย

๘. คกก. ปองกันอบุตัภิยัแหงชาติ
๙. คกก. นโยบายการปองกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนแหงชาติ
๑๐. คกก. พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๑. คกก. ประสานงานเพ่ือจดัใหมโีฉนดชุมชน
๑๒. คกก. นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ
๑๓. คกก. สงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแหงชาติ
๑๔. คกก. นโยบายและอำนวยการพัฒนา

เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ
๑๕. คกก. นโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี (นายสุรพงษ โตวจิกัษณชยักลุ)

๑. คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ
๒. คกก. นโยบายอวกาศแหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (นายกติติรตัน  ณ ระนอง)

๑. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๒. คกก. บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดำเนิน
๓. คกก. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคา

และการบริการของประเทศ
๔. คกก. กำกับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
๕. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ
๖. คกก. นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
๗. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

๘. คกก. วาดวยการประสานงานในการบังคับใชกฎหมาย
เพ่ือปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

๙. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ
๑๐. คกก. ประสานการบริการดานการลงทุน
๑๑. คกก. นโยบายปาลมน้ำมนัแหงชาติ
๑๒. คกก. อำนวยการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ
๑๓. คกก. อำนวยการจัดระบบศูนยราชการ
๑๔. คกก. ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
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รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุสัวด)ี

๑. คกก. พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ
๒. คกก. แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
๓. คกก. พัฒนาระบบยาแหงชาติ
๔. คกก. สรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ
๕. คกก. นโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ
๖. คกก. บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

๗. คกก. กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี

๘. คกก. กำหนดนโยบายและกำกบัดแูลกจิการประปาแหงชาติ
๙. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
๑๐. คกก. ภูมิสารสนเทศแหงชาติ
๑๑. คกก. นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
๑๒. คกก. ทรัพยากรน้ำแหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)

๑. คกก. เอกลักษณของชาติ
๒. คกก. อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
๓. คกก. สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

๔. คกก. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
๕. ประธานจัดทำแผนนิติบัญญัติ

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทำ
แผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๗)

รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศลิปอาชา)

๑. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ

๒. รองประธานกรรมการใน คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงชาติ

๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายอวกาศแหงชาติ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ

๕. กรรมการใน คกก. บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
ถนนราชดำเนิน

๖. ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
(ตามระเบยีบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติวาดวยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล
๑. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นต่ำกวาสายสะพาย
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. การจัดการเรื่องราวรองทุกข
๓. กรรมการใน คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

นายวราเทพ รตันากร
๑. คกก. ควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ
๔. กรรมการใน คกก. พิจารณาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและการบริการของประเทศ

นางสาวศันสนยี นาคพงศ
๑. รองประธานกรรมการใน คกก. เอกลักษณของชาติ
๒. รองประธานกรรมการใน คกก. ประชาสัมพันธแหงชาติ
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. สรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ
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การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กำกบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูภิาค*
รฐับาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี

- การกำกบัและติดตามการปฏิบตัริาชการในภูมภิาคตามคำสัง่น้ี หมายถึง การตรวจราชการ การขอใหเจาหนาท่ีของรฐัรายงานเหตุการณและผลการ
ปฏิบตังิานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยทุธศาสตรของชาติ ยทุธศาสตรกลมุจังหวัด และยุทธศาสตรจงัหวัดการประสานราชการเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการยุทธศาสตรกลมุจงัหวัด และยุทธศาสตรจงัหวัด ไปสกูารปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรม การเรงรดั การติดตามผล การใหคำแนะนำชวยเหลือเจาหนาที่
ของรฐัในพืน้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบตังิานของหนวยงานของรฐัและเจาหนาท่ีของรฐั

- ใหรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรปีระจำสำนักนายกรฐัมนตรรีายงานปญหา อปุสรรค แนวทางการแกไข ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  อนัเนือ่งจากการ
กำกบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในเขตตรวจราชการหรอืพ้ืนท่ีในความรบัผดิชอบตอนายกรัฐมนตรี

- ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดใหผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนฝายเลขานุการของ
รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนักนายกรฐัมนตรี ในกรณทีีร่องนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนักนายกรฐัมนตรตีดิภารกจิจำเปนเรงดวน
สามารถมอบหมายใหผตูรวจราชการสำนกันายกรัฐมนตรปีระจำเขตตรวจราชการปฏิบตัหินาทีแ่ทน แลวรายงานผลการปฏิบตังิานใหทราบตอไป

- ใหผวูาราชการจังหวดั ผตูรวจราชการกระทรวง และหวัหนาสวนราชการในจงัหวดัท่ีเก่ียวของเสนอขอมูล อำนวยความสะดวก และใหความรวมมอืในการ
ปฏิบตัหินาท่ีตามคำส่ังน้ีดวย

- ใหเบิกคาใชจายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจาก
งบประมาณของสำนกังานปลัดสำนกันายกรัฐมนตร ีหมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป โครงการเพ่ิมขดีสมรรถนะในการกำกบัและติดตามการปฏิบตัริาชการ
ในภมูภิาคของรองนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที ่๘
- นราธิวาส
- ปตตานี
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล

เขตตรวจราชการท่ี ๑๐
- บงึกาฬ
- เลย
- หนองคาย
- หนองบัวลำภู
- อดุรธานี

รองนายกรัฐมนตรี
(ร.ต.อ. เฉลิมฯ)

รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุรพงษฯ)

เขตตรวจราชการที ่๖
- ชมุพร
- นครศรธีรรมราช
- พทัลุง
- สรุาษฎรธานี

เขตตรวจราชการท่ี ๑๑
- นครพนม
- มกุดาหาร
- สกลนคร

รองนายกรัฐมนตรี
(นายกิตติรัตนฯ)

เขตตรวจราชการท่ี ๕
- ประจวบคีรขีนัธ
- เพชรบรุี
- สมุทรสาคร
- สมทุรสงคราม

เขตตรวจราชการที ่๙
- จนัทบุรี
- ชลบรุี
- ตราด
- ระยอง

รองนายกรัฐมนตรี
(นายปลอดประสพฯ)

เขตตรวจราชการท่ี ๒
- ชยันาท
- ลพบุรี
- สงิหบรุี
- อางทอง

เขตตรวจราชการท่ี ๓
- ฉะเชิงเทรา
- นครนายก
- ปราจีนบรุี
- สมุทรปราการ
- สระแกว



⌫  ⌫    29

* มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำสัง่สำนกันายกรัฐมนตร ีที ่๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรือ่ง มอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรกีำกบัและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภมูภิาค

รฐัมนตรีประจำ นร.
(นายวราเทพฯ)

เขตตรวจราชการที ่๑๗
- ตาก
- พษิณโุลก
- เพชรบูรณ
- สโุขทัย
- อตุรดิตถ

เขตตรวจราชการท่ี ๑๘
- กำแพงเพชร
- นครสวรรค
- พจิติร
- อทุยัธานี

รฐัมนตรีประจำ นร.
(นายนิวัฒนธำรงฯ)

เขตตรวจราชการที ่๑๕
- เชยีงใหม
- แมฮองสอน
- ลำปาง
- ลำพนู

เขตตรวจราชการท่ี ๑๖
- เชยีงราย
- นาน
- พะเยา
- แพร

รองนายกรัฐมนตรี
(นายชุมพลฯ)

เขตตรวจราชการท่ี ๔
- กาญจนบรุี
- นครปฐม
- ราชบุรี
- สพุรรณบุรี

เขตตรวจราชการท่ี ๑๓
- ยโสธร
- ศรีสะเกษ
- อำนาจเจรญิ
- อบุลราชธานี

รองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศเทพฯ)

เขตตรวจราชการท่ี ๑๒
- กาฬสินธุ
- ขอนแกน
- มหาสารคาม
- รอยเอ็ด

เขตตรวจราชการที ่๑๔
- ชยัภูมิ
- นครราชสมีา
- บรุรีมัย
- สรุนิทร

รฐัมนตรีประจำ นร.
(นางสาวศนัสนยีฯ)

เขตตรวจราชการที ่๑
- นนทบุรี
- ปทมุธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- สระบรุี

เขตตรวจราชการท่ี ๗
- กระบ่ี
- ตรัง
- พงังา
- ภเูกต็
- ระนอง
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“มุกชมพู”

แสงแดดออน ๆ  สายลมโชยเบา ๆ  ชวงบาย ๆ  ของวนัเปดการแขงขนั
กีฬาทำเนียบเกมส ประจำป ๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เหลาขบวนพาเหรดนำโดยวงโยธวาทิตของนอง ๆ ขบวนพาเหรดโรงเรียน
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย ผูเชิญแพรปายเปดการแขงขันกีฬาทำเนียบเกมส
ประจำป ๒๕๕๕ ผอูญัเชิญพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ผูถือธงชาติ ธง ภปร. ธงตราสัญลักษณ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และธงตราสัญลักษณ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ธงทำเนียบเกมส ตามมาดวยร้ิวขบวน
ของทีมที่เขารวมการแขงขัน ไดแก ทีมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) สีสม ทีมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สีเขียวเขม
ทีมสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) สีน้ำเงิน ทีมรวม [กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล ที่ทำการไปรษณีย ทำเนียบรัฐบาล และสื่อมวลชน
ประจำทำเนียบรัฐบาล] สีมวง และสุดทายเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาทำเนียบเกมส ประจำป ๒๕๕๕ คือ ทีมสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี (สลค.) สเีขียวออน

สลค. ในฐานะเจาภาพจัดการแขงขันฯ ไดมีการต้ังคณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขันฯ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นายอำพน กติติอำพน) เปนประธานท่ีปรึกษา มรีองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี (นางสาวสิบพัน วนวิสทุธ์ิ) เปนประธานกรรมการ และไดตัง้
คณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบดานตาง ๆ โดยเฉพาะ ทัง้น้ี สลค. ไดประชุมกับผแูทนทุกหนวยงานท่ีเขารวมการแขงขันเพ่ือหาเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาแตละประเภท รวมทั้งเพื่อใหการเตรียมความพรอมการจัดการแขงขันเปนไปไดดวยดี และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไดแก

๑. เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางหนวยงานตาง ๆ ซึง่ปฏบิตังิานภายในทำเนียบรฐับาลใหมคีวามกระชบัแนนแฟนมากย่ิงขึน้
๒. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

ที่เขารวมการแขงขัน อันจะสงผลใหเกิดความเขาใจ ความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปไดดวยดี
๓. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเห็นความสำคัญของการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งจะทำใหรางกายสมบูรณ

แข็งแรง และมนี้ำใจเปนนักกีฬา รแูพ รชูนะ รอูภัย
ในสวนหนวยงานท่ีเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแตละประเภทมีดังนี้
สปน. เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาปาเปา และกีฬาพ้ืนบาน (วิง่เปยวลูกโปง วิง่ผลดักระสอบ และชักเยอ)
สลน. เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลหญิง เปตอง และหมากกระดาน
สลค. เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฟตุบอลชาย แบดมินตัน ปงปอง การประกวดกองเชียร/เชียรลดีเดอร
สมช. เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
ซึง่กฬีาบางประเภทไดเริม่การแขงขนักนัไปต้ังแตวนัศกุรที ่๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ แลว
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โดยในวันเปดการแขงขันกีฬาฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธำรง  บุญทรงไพศาล) ไดใหเกียรติ
เปนประธานเปดการแขงขนั ในปนีม้ผีเูขารวมงานหนาตามากกวาทุก ๆ ป ทกุกิจกรรมในวนันัน้ลวนเปน highlight ทัง้สิน้ ไมวาจะเปน
การแขงขันฟตุบอลระหวางทมีขาราชการการเมอืงกบัทีมผบูรหิารหนวยงานในทำเนยีบรฐับาล ผทูีส่รางสีสนัและเรียกเสียงฮือฮา
จากกองเชียรมากเปนพิเศษ ตองจับตาไปที่หมายเลข ๑๔ รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณชิย (นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ) ที่ใหเกียรติ
ลงแขงขนัฟตุบอลคพูเิศษในคร้ังนีด้วย หลงัจบการแขงขนัในเวลา ๒๐ นาท ีผลการแขงขันเสมอกันไป ๑ ประตตูอ ๑

การแขงขันอีกประเภทหน่ึงท่ีตองบอกวาทุกคนตางเฝารอคอย ก็คือ การประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร
ปนีม้ผีเูขาประกวด ๓ ทมี ไดแก สปน. สลน. และ สลค. ผลการประกวดกองเชยีรฯ ชนะเลศิ คอื ทมี สปน. รองชนะเลิศอนัดบั ๑ คอื
ทมี สลค. และรองชนะเลศิอันดับ ๒ คอื ทมี สลน. ทีเ่รียกเสยีงเชยีรจากบรรดากองเชยีร คอื การแขงขันกีฬาพืน้บาน ทัง้ว่ิงผลดักระสอบ
วิ่งเปยวลูกโปง และชักเยอ สำหรับทีมชนะเลิศการแขงขันกีฬาพื้นบาน คือ ทีม สปน. ไดรับถวยรางวัลจากรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย (นายณัฐวุฒิฯ) สวนรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ ไดแก ทีม สมช. และ สลค. ตามลำดับ ปดทายดวยการแขงขัน
ฟตุบอลชายรอบรองชนะเลศิระหวาง สลน. กบั สลค.

สุดทายเราจะไปรวมแสดงความยินดีและสงตอธงทำเนียบเกมสใหแกเจาภาพจัดการแขงขันครั้งตอไป ในวันปดการแขงขัน
วนัศุกรที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐–๒๑.๐๐ น. ณ ลานจอดรถทำเนียบรัฐบาล ทานนายกรฐัมนตรีจะกรุณาใหเกียรติ
มาเปนประธานปดการแขงขันและมอบถวยรางวัลใหแกทีมชนะเลิศการแขงขันกีฬาทุกประเภท (Champ of the Champ)
และถวยรางวัลชนะเลศิการประกวดกองเชยีรและเชยีรลดีเดอร กจิกรรมในวันดังกลาว มทีัง้การรวมรองเพลง “ในหลวงของแผนดิน”
ของผูแทนแตละหนวยงานในทำเนียบรัฐบาล การแสดงของแตละหนวยงาน การประกวดรองเพลงของผูแทนจากทีมตาง ๆ
ทั้งประเภทเพลงลูกทุง และประเภทเพลงไทยสากล และของรางวัลใหผูเขารวมงานไดรวมลุนกันอีกมากมาย

ตองขอบอกวากิจกรรมดี ๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากปราศจากความรวมมือและรวมแรงรวมใจกันของพวกเราชาว สลค.
และพี่นองชาวทำเนียบรัฐบาล ที่สามารถจัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬาไดเปนท่ีประทับใจและลุลวงไปไดดวยดี ที่สำคัญอยางย่ิง
ตองขอขอบคุณขาราชการการเมือง ผบูริหาร และหนวยงานตาง ๆ ทีใ่หการสนับสนนุการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดแก กองดุรยิางคทหารบก
กรมยทุธบรกิารทหาร กองบญัชาการกองทัพไทย กรมโยธาธิการและผงัเมอืง กองทัพภาคที ่๑ การเคหะแหงชาต ิการทาเรอื
แหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การประปานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย คุณโฆษิต  ปนเปยมรัษฎ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด
บริษทั ช.การชาง จำกัด (มหาชน) บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนตไทย (ลำปาง) จำกัด บริษทั ไปรษณยีไทย จำกัด
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กแซกท จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สโมสรการไฟฟานครหลวง สำนักการโยธา และสำนักสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร หนวยแพทยกชูวีติ วชิรพยาบาล องคการเภสชักรรม และทุกหนวยงานท่ีเขารวมการแขงขัน มา ณ โอกาสนี.้..
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เรือ่ง ขอใหคณะรัฐมนตรีมมีตสินบัสนนุใหขาราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจและองคการมหาชน
รวมทัง้เจาหนาท่ีอืน่ของรัฐเขาศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
โดยไมถอืเปนวันลา และเบกิคาใชจายจากตนสังกัดได

สถาบันพระปกเกลาไดเสนอเร่ือง ขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนใหขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน รวมทั้งเจาหนาท่ีอื่นของรัฐเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยไมถือเปนวันลา และเบิกคาใชจายจากตนสังกัดได

คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ ลงมติเหน็ชอบในหลักการตามท่ีสถาบนัพระปกเกลาเสนอ
โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของหัวหนาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รวมทั้งหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชนของหนวยงานภายใตงบประมาณรายจายประจำปที่ไดรับการจัดสรร ทั้งน้ี ใหหนวยงาน
ตาง ๆ สามารถเบิกคาใชจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ตามความเหน็ของกระทรวงการคลัง

ทีม่า : หนงัสือสำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีดวนมาก ที ่นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓ ลงวันท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

คดัเลือกโดย ปญญาพล  ศรแีสงแกว

มติคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั
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เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาดำเนนิมาตรการลดภาระคาครองชพีของประชาชนดานการเดนิทาง
(ระยะท่ี ๑๑ ตัง้แตวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ ถงึวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖)

กระทรวงการคลังไดเสนอเรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดาน
การเดินทาง มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ซึ่งดำเนินการผานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง ใหบริการประชาชน
โดยไมเสียคาใชจาย และมาตรการลดคาใชจายเดินทางรถไฟช้ัน ๓ ซึ่งดำเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
โดยรัฐรบัภาระคาใชจายการจัดรถไฟช้ัน ๓ เชงิสงัคม จำนวน ๑๖๔ ขบวนตอวนั และรถไฟช้ัน ๓ ระยะไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย
จำนวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบริการแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย (ระยะท่ี ๑๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑
มนีาคม ๒๕๕๖)

คณะรัฐมนตรีไดประชมุปรึกษาเม่ือวันท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ ลงมตเิหน็ชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให
กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่เห็นควรใหกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังรวมกันเรงศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดคาครองชีพดานการ
เดินทางอยางเปนระบบใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไปพิจารณาดำเนินการดวย ทั้งนี้ ในสวนของคาใชจายเพื่อชดเชยการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลาว อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณท่ีเห็นควรให ขสมก. กูเงินในวงเงิน ๑,๕๑๒ ลานบาท และ
ให รฟท. กเูงินในวงเงนิ ๕๕๕ ลานบาท โดยใหกระทรวงการคลังเปนผคู้ำประกันเงนิกแูละใหสำนักงบประมาณพิจารณาจดัสรร
งบประมาณรายจายเพ่ือชดเชยเงนิตน ดอกเบ้ีย และคาใชจายทางการเงินท่ีเกิดข้ึนกับ ๒ หนวยงาน ตอไป ซึง่ในเบ้ืองตนจะเกิด
ภาระงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๑๐๘.๓๔๐๐ ลานบาท

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๑ ลงวันท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๕
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เรือ่ง แผนยทุธศาสตรชาติดานเดก็ปฐมวยั (แรกเกดิถึงกอนเขาประถมศึกษาปที ่๑) ตามนโยบายรฐับาล
ดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอเรื่อง แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ ๑)
ตามนโยบายรัฐบาล ดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

คณะรฐัมนตรีไดประชมุปรกึษาเม่ือวนัที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ ลงมตวิา
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา การพัฒนาเด็กชวงปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

ดานสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งและตองพัฒนาอยางเปนองครวม โดยมีปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของ
อีกหลายดานและเก่ียวของกับบุคคลหลายชวงวัย ทั้งสตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ รวมท้ังหนวยงานที่เก่ียวของ
หลายหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหนโยบายดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคและเพ่ือใหมีการบูรณาการวิธีการทำงานรวมกัน
จะไดจัดใหมีการประชุมรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือหารือในเร่ืองดังกลาว โดยนายกรัฐมนตรีจะเปนประธาน
ในการประชุมและใหถือเปนวาระแหงชาติ และเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
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๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ ๑)
ตามนโยบายรัฐบาล ดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี แผนยุทธศาสตรชาติฯ
ประกอบดวย ๔ ยทุธศาสตร ไดแก

๒.๑ ยทุธศาสตรที ่๑ เดก็ทกุคนไดรบับรกิารในการพฒันาเตม็ศกัยภาพ เปาหมายคอื (๑) เดก็ทกุคนในชวงอายุ
แรกเกิดถงึ ๕ ป หรอืกอนเขาประถมศึกษาปที ่๑ ไดรบับรกิารดานสขุภาพ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) เดก็แรกเกิดถงึกอนเขาประถม
ศกึษาปที ่๑ รอยละ ๙๐ มพีฒันาการตามวัยในทุกดาน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) เด็กทุกคนในชวงอายุ ๓ ป ถงึกอนเขาประถม
ศกึษาปที ่๑ ทีม่คีวามตองการไดรบัการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัในทกุรปูแบบ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๔) เดก็ทกุคน
เขาประถมศกึษาปที ่๑ เม่ืออายุครบ ๖ ป ตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาภาคบังคับ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ ยทุธศาสตรที ่๒ ไอโอดนีกับการพฒันาเด็กปฐมวยั เปาหมายคือ (๑) เด็กแรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษา
ปที่ ๑ ไดรับไอโอดีนในอาหารอยางเพียงพอ (๒) หญิงต้ังครรภทุกคนตองไดรับไอโอดีนในอาหารอยางเพียงพอ และไดรับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน และ (๓) หญิงท่ีเล้ียงลูกดวยนมแมทุกคนระยะ ๖ เดือนแรกตองไดรับไอโอดีนในอาหารอยางเพียงพอ
และไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

๒.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เปาหมายคือ เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษา
ปที่ ๑) ทุกคนไดรับการอบรมเล้ียงดูอยางมีคุณภาพ เพ่ือมีพัฒนาการดีอยางรอบดานและตามวัย

๒.๔ ยทุธศาสตรที ่๔ กลไกการดำเนินงานพฒันาเด็กปฐมวยั เปาหมายคือ (๑) กำกับติดตามมาตรการท่ีแตละ
กระทรวงกำหนดเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.)
(๒) มคีณะกรรมการระดับจงัหวดั ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๓) ระบบขอมลูดานเด็กปฐมวยั การสำรวจขอมลู การวิจยัตาง ๆ
สามารถชวยในการวางแผน และติดตามประเมินสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ

๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เห็นวา แผนยุทธศาสตรฯ ควรกำหนดกลยุทธการดำเนินการใหชัดเจนในแตละ
ยุทธศาสตร เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีแนวทาง มาตรการหรือวิธีดำเนินการที่สำคัญ สำหรับเปนกรอบในการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีกำหนดในแตละยุทธศาสตร และจัดทำแนวทาง
การนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของเกิดความชัดเจนในการดำเนินการ นอกจากนี้ ควรให
ความสำคัญกับมารดากลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงมารดาครรภแรก มารดาอายุนอย มารดาเล้ียงเด่ียว และ
มารดาเรรอน ในดานการใหคำปรึกษาและการเตรียมพรอมในการมีบุตร รวมทั้งใหความสำคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคกรชุมชนและภาคเอกชนในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรฯ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไปดำเนินการดวย

๔. ใหนำประเด็นที่เก่ียวของกับการบูรณาการและการพัฒนาศูนยเด็กเล็กจัดทำเปนแผนยุทธศาสตรเสนอตอ
การประชุมท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามขอ ๑ ดวย

ทีม่า : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๕/๒๘๔๗๔ ลงวนัท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๕
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กระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการลาเขารวมอุปสมบทในโครงการอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม
๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรึกษาเมือ่วันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ ลงมตวิา
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

๑.๑ ใหขาราชการทุกประเภท (ยกเวนขาราชการการเมืองและขาราชการสวนทองถิน่) พนักงานราชการ รวมถงึ
ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เปนระยะเวลา ๑๕ วัน (ตั้งแตเตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไมถือเปนวันลา เสมือนเปนการปฏิบัติราชการ
และไดรับเงินเดือนตามปกติ

๑.๒ การใชสิทธิการลาเพ่ือเขารวมอุปสมบทในโครงการฯ ใหสิทธิแกขาราชการ (ยกเวนขาราชการการเมือง
และขาราชการสวนทองถิ่น) พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และพนักงาน
รฐัวสิาหกจิทีเ่คยลาอุปสมบทระหวางรับราชการมาแลว สามารถลาอปุสมบทเพือ่เฉลมิพระเกยีรตติามมตคิณะรฐัมนตรใีนครัง้นี้
ไดอกี สำหรับผทูีไ่มเคยลาอปุสมบทระหวางรับราชการ หากไดลาอุปสมบทเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติตามมตคิณะรัฐมนตรใีนครัง้น้ีแลว
ไมมผีลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึง่เปนการใชสทิธิการลาอุปสมบทครัง้แรกต้ังแตเร่ิมราชการ ตามระเบียบสำนกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงไดสิทธิการลาอุปสมบทและยังคงไดสิทธิในการรับเงินเดือน
ตามปกต ิตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงนิป บำเหนจ็ บำนาญ และเงนิอืน่ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๓ การใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผูลาจะตองเขารวมอุปสมบทในโครงการท่ีสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนจัดขึ้นเปนโครงการอยางชัดเจน และเขารวมอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผูบวชระยะส้ันตามที่
กรมการศาสนาหรือคณะสงฆกำหนด ทั้งนี้ ใหลาไดตามระยะเวลาท่ีกำหนดของโครงการแตไมเกิน ๑๕ วัน หากอุปสมบท
เปนเอกเทศโดยไมไดเขารวมโครงการ จะไมไดรับสิทธิในการลาดังกลาว

๒. หากมีสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดโครงการอุปสมบท เน่ืองในโอกาส
มหามงคลดังกลาว และมีความประสงคใหขาราชการเขารวมอุปสมบท ระยะเวลา ๑๕ วัน แตวันที่ดำเนินการไมตรงกัน
ใหไดรับสิทธิในการลาอุปสมบทโดยไมถือเปนวันลาเชนเดียวกันดวย ตามความเห็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๕ ลงวนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๕

เรือ่ง ขอความเห็นชอบใหขาราชการลาเขารวมอุปสมบท
ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนีาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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นายสะตอหวาน

ÊÕÊÑ¹....¡ÕÌÒÊÕ
เม่ือโรงเรียนตาง ๆ ในละแวกใกลเคียงทยอยพากันเปดเทอม ความรูสึกในตอนนั้น

คงไมตางจากความรูสึกของเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ มากนัก เพราะใจจริงก็ยังนึกเสียดายวา
ทำไมชวงเวลาปดเทอมถึงไดหมดไปอยางรวดเร็วนัก แตอีกใจหนึ่งก็นึกคิดต่ืนเตนเหมือนกัน
ที่จะไดเจอหนาเพ่ือน ๆ หลังจากท่ีไมเจอกันเกือบสองเดือนเต็ม จนทำใหในคืนนั้นเองการขมตานอน
ใหหลับเปนเร่ืองท่ีทำไดยากพอสมควร ยิ่งครุนคิด ยิ่งทำใหคิดเตลิดไปไกล ทำใหหวนคิดถึง
บรรยากาศเกา ๆ กอนวันปดเทอม การไดวิ่งไลจับหยอกลอกัน ชวนเพื่อนตางหองเตะบอลดวยกัน
หรือแมกระท่ังแกลงหยอกลอเพื่อนนักเรียนหญิงในชั้นเรียน (หลาย ๆ คนกำลังนึกถึงหนังแฟนฉัน
กันเลยทีเดียว) เชื่อวาใครหลาย ๆ คนก็คงเคยผานความรูสึกเหลานี้มาแลวทั้งสิ้น

เร่ืองของ

คนตางจงัหวดั
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เม่ือรุงสางมาเยือนก็รีบลุกข้ึนต่ืน อาบน้ำแตงตัว ทานขาวเสร็จสรรพ
รีบจับจักรยานคันใหมปนไปโรงเรียนเล็ก ๆ ในหมูบานท่ีหางออกไปประมาณ
๑.๕ กิโลเมตร เพ่ือที่จะเจอกับเพ่ือน ๆ เมื่อถึงโรงเรียนก็เห็นบรรยากาศของ
การจับกลุมพูดคุยกันของเหลาเพ่ือนพองนองพ่ีในกลุมตาง ๆ บางก็เลา
ประสบการณชีวิตของตนเองในชวงปดเทอม บางคนก็ไปอาศัยอยูกับญาติ
ที่ตางจังหวัดบาง บางคนก็ชวยพอแมทำงานบาง บางคนก็เขาเมืองไปเรียน
พิเศษบาง วิถีชีวิตของแตละคนจะแตกตางกันออกไปตามฐานะทางบาน
ทีม่คีวามเหล่ือมล้ำคอนขางชดัเจนในวิถชีวีติของคนชนบท แตไมวาอยางไรกต็าม
เมื่อเปดเทอมทีไรทุกคนก็จะมาโรงเรียนกันอยางพรอมหนาพรอมตาเสมอ
นั่นอาจเปนเพราะคำสัญญาท่ีใหกันไวในวันสอบวันสุดทายกอนปดเทอมใหญ

การเรียนการสอนเร่ิมไปไดสักระยะหน่ึง เมื่อทุกสิ่งทุกอยางในชวง
เปดเทอมเร่ิมเขาที่เขาทางในท่ีสุดก็จะเขาสูฤดูกาลแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน
ซึ่งชวงเวลาน้ีเองจะเปนชวงท่ีเด็ก ๆ ทุกคนจะมีความสุขเปนอยางมาก
ตางคนตางมีหนาที่ รับผิดชอบที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม
บางก็เปนนักกีฬาประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนกรีฑาท้ังประเภทลู ประเภทลาน
วอลเลยบอล ฟุตบอล ตะกรอ ปงปอง เปนตน บางก็เปนดรัมเมเยอร บางก็
รบัหนาทีเ่ปนสวสัดกิาร บางกเ็ปนเชียรลดีเดอร กองเชยีร กองแชง คละเคลากนัไป
แลวแตความถนัดของแตละคน แตถาไมสามารถชวยอะไรไดแลวจริง ๆ
กองเชียรจะเปนทางเลือกสุดทายท่ีทกุคนไมสามารถหลกีเล่ียงได  การคดัเลือก
วาใครจะทำหนาที่อะไรบางน้ันก็เปนหนาที่ของครูประจำทีมกีฬา หรือครู
ประจำทีมกิจกรรมน้ัน ๆ เมื่อทำการคัดเลือกแลวเสร็จก็จะตองมีการฝกฝน
วทิยายุทธเพ่ือใหมพีละกำลัง และความเชีย่วชาญในกระบวนทาตาง ๆ กอนท่ี
บรรดาเหลาตัวแทนของโรงเรียนท้ังหลายจะไดไปสูรบปรบมือกับเหลาบรรดา
โรงเรียนอื่น ๆ อีก ๖ โรงเรียนดวยกัน และในตอนเชากอนเขาคาบเรียน
ทุก ๆ วัน จะเห็นกิจกรรมอยางหน่ึงจนชินตาน่ันก็คือ ภาพท่ีเด็กนักเรียน
ตัวเล็ก ๆ วิ่งรอบสนามฟุตบอลรอบแลวรอบเลา ซึ่งจำนวนรอบของการวิ่ง
ก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เหมือนการทดสอบสมรรถภาพของรางกายและจิตใจ
ใหมคีวามแข็งแกรงข้ึนเร่ือย ๆ  เม่ือว่ิงอบอนุรางกายเสร็จแลวทุกคนก็จะแยกยาย
ไปซอมตามแตละประเภทกีฬาของตนเอง เมือ่เวลางวดใกลเขามานกักฬีาทกุคน
ก็เ ร่ิมฝกซอมกันมากขึ้น นักกีฬาแตละคนก็หวังท่ีจะไดมีเหรียญรางวัล

ติดไมติดมือครอบครองกันเปนเรื่องธรรมดา
เหรียญรางวัลยอมพิสูจนถึงความทุมเทท้ัง
พลังกายและพลังใจของนักกีฬา สวนทางดาน
เชียรลีดเดอรก็ฝกฝนซอมกันอยางหนัก เพื่อ
ตองการโชวแสดงความพรอมเพรยีงกนัในวันพิธเีปด
อยางเปนทางการรวมท้ังหมายมั่นปนมืออยาก
หยิบถวยรางวัลชนะเลิศมาครอบครองใหไดอีก
สมยัหนึง่ ทางดานสแตนดเชยีรกไ็มยอมนอยหนากนั

ซอมเชียรกันอยางขยันขันแข็ง จนบางครั้งเหลา
นักกีฬาก็เผลอฮัมเพลงเชียรเหมือนกัน (จังหวะ
มันซะขนาดน้ัน ใครจะอดใจไหว) เมื่อใกลวัน
แขงขันจริงกิจกรรมตาง ๆ ก็เขมงวดขึ้นเร่ือย ๆ
จะ เ ห็ น ได จ ากกา ร เ รี ย นกา รสอน ในช ว ง
กีฬาสีนั้น จะรนคาบเรียนลงจากเวลาเรียน
คาบละ ๕๐ นาที กจ็ะเหลือเพยีง ๔๐ นาท ีทำให
เวลาเลิกเรียนเร็วข้ึน ปกติเลิกเรียนเวลา ๑๕.๕๐ น.
เปล่ียนเปน ๑๔.๓๐ น. เพือ่ใหเวลาท่ีเหลอืนัน้จะได
นำไปแขงกีฬาชนิดตาง ๆ ได โดยในทุก ๆ วัน
จะไดเห็นการแขงขันกีฬาแตละประเภทหมนุเวยีน
สลับกันไป และเหลาบรรดากองเชียรก็ชวยสราง
สสีนัในการแขงขันไดเยอะทเีดยีว จนบางครัง้ตอง
หยดุทำการเรยีนการสอนพิเศษเพ่ือมาดูการแขงขนั
เมื่อแขงจบจึงคอยไปเรียนตอ ถอืไดวาเปนกิจกรรม
ที่ทุกคนในโรงเรียนไดมีสวนรวมเลยทีเดียว

โ ร ง เ รี ยน ท่ี รั บหน า ท่ี เป น เจ าภาพ
ในแตละปก็ จะตองพยายามจัดโปรแกรม
การแขงขันและรับผิดชอบทุกส่ิงทุกอยางเพื่อ
ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการจัดการแขงขัน คนท่ี
เหนื่อยไมแพเหลาบรรดานักเรียนก็คงหนีไมพน
คุณครูของโรงเรียนตาง ๆ ที่ตองมีการประชุม
เตรียมความพรอม และจัดการแขงขันกีฬา
ทั้งประเภทลูประเภทลานใหเหมาะสมกับเวลา
การแขงขันจริงที่มีแคสองวันเทานั้น (กีฬาสี..
พิธีเปดวันเสาร พิธีปดวันอาทิตย) ไหนจะตองมี
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ขบวนพาเหรดที่จัดขบวนกันต้ังแตเชามืด ไหนจะตองทำพิธีเปดการแขงขัน
โดยที่จะตองเชิญแขกเหร่ือที่ เคารพนับถือในอำเภอมาเปนสักขีพยาน
รวมท้ังตองจัดเตรียมโปรแกรมพิธีปดอีก งานน้ีเลนเอาเหนื่อยกันไปหมดเลย
ทั้งครู ทั้งนักเรียน แตเพ่ือแลกกับความสุขของนักเรียน คุณครูทุกคนก็พรอม
ยอมสละเวลาใหแกนักเรียนเสมอ เม่ือเวลาผานไป.....ผานไป.....กีฬา
ชนิดตาง ๆ ก็ทยอยแขงขันจบลง ไดผูชนะเปนท่ีเรียบรอยแลว แตก็มีกีฬา
ที่เปนไฮไลตประจำการแขงขัน ที่จะตองนำมาแขงขันหาผูชนะกอนจะมีพิธีปด
การแขงขัน นั่นคือการแขงขันกีฬาฟุตบอล ถือเปนศึกแหงศักดิ์ศรี เพราะกอน
การแขงขันก็จะมีการพูดจาเกทับ บลัฟแหลกกันไปมาระหวางกองเชียร
วาทีมของตนเองดีเลิศประเสริฐศรีกวา เกงกวา ซึ่งผลการแขงขันเทาน้ัน
จะเปนตัวตัดสินใหอีกฝายสงบปากสงบคำไปเองในท่ีสุด หากใครไดแชมป
ก็จะคุยโวโออวดชนิดแบบวาโมกันขามปกันเลยทีเดียว (ฮา)

เมื่อมาถึงวันเปดการแขงขันกีฬาอยางเปนทางการ คนท่ีตื่นเตน
ไมแพเหลาบรรดานักเรียนก็คือ ผูปกครองนั่นเอง ตางก็จับจองพ้ืนที่ที่คิดวา
เหมาะสมเพ่ือที่จะไดดูขบวนพาเหรดของท้ัง ๗ โรงเรียน บวกกับอีก ๔ สี
ของเหลาบรรดาพ่ี ๆ  มธัยม ทีเ่ขารวมการแขงขันกับนอง ๆ  ประถมดวยอยางถนัดถนีต่า
เม่ือขบวนพาเหรดเขาสสูนาม ทกุ ๆ คนตางจองมองขบวนพาเหรดท่ีเคล่ือนทัพ
อยางไมละสายตากันเลยทีเดียว บางก็ชี้ไมชี้มือ บางก็เอยชมดรัมเมเยอร
บางก็ตะโกนโหวกเหวกโวยวายดวยความรอนใจวา เมื่อไหรขบวนพาเหรด
จะมาถึงโรงเรียนท่ีตนเองตามเชียรอยูในฐานะศิษยเการุนดึก ในทามกลาง
รอยย้ิมและเสียงปรบมอืของผปูกครองทำใหครูใหญเจาภาพย้ิมไมหบุกันไปเลย
ทีเดียว เมื่อพิธีการตาง ๆ จบลง ไฮไลตแรกท่ีเปดหัวสรางความคร้ืนเครง
สนุก เฮฮา และตองเอาใจลุนกันอยางชนิดที่วาหามกะพริบตา นั่นก็คือ
การวิง่ผลัด ๘ x ๕๐ เมตร ของนองเลก็สุดทอง นอง ๆ อนบุาล ทีท่ำเอาเหลา
สักขีพยานในบริเวณโดยรอบตองหยุดทำกิจกรรมตาง ๆ แลวมาจับจองลูวิ่ง
ในบัดดล เพราะการแขงของนอง ๆ อนุบาลมีทั้งสุข สนุก และมีน้ำตาตามมา
อกีดวย การปลอยตัววิง่ผลัดนอง ๆ นัน้ ถอืเปนเร่ืองยากมาก ๆ เปรียบเสมอืน
เปนการจับปูใสกระดงก็วาได เทคนิคการวิ่งผลัด ไมแรกถือวาสำคัญมาก
ถาออกตัวดีถือวามีชัยไปกวาคร่ึงแลว และสิ่งท่ีนาสนใจกำลังจะเกิดข้ึน

นัน่กค็อืการปลอยตวัไมแรก เมือ่ครผูเูปนกรรมการ
ตดัสินเปลงเสียงผานโทรโขงวา เขาท่ี...ระวงั....ปง!!!!
นอง ๆ บางคนถึงกับปลอยโฮออกมาเลยทีเดียว
เพราะดวยเสียงปนท่ีดังหรือไมคุนชินกับเสียง
(ตอนซอมมแีตนกหวีด) ทำใหตกใจกลวัจนกาวขา
วิง่ไมออก ถงึแมภาพเหลาน้ีจะเปนภาพทีค่นุชินตา
ที่พบเห็นไดเกือบทุกป แตถึงกระนั้นภาพเหลาน้ี
กย็งัสรางความคร้ืนเครงใหแกเหลาบรรดากองเชียร
ทั้ งหลายใหมี ใบหน า เป อนยิ้ มกันอยู ร่ำ ไป
การแขงขันกีฬาประเภทแลวประเภทเลาก็ยังคง
ดำเนินตอไปตามโปรมแกรมท่ีไดกำหนดไว
ในเกมสการแขงขันยอมมีทั้งผูแพ ผูสมหวัง
เปนเรื่องธรรมดาของเกมสกีฬา จนกระทั่งใกล
ถึงเวลาท่ีจะปดฉากการแขงขันในครั้งน้ีแลว
ไฮไลตสดุทายของการแขงขันคงหนีไมพนการแขงขัน

ฟตุบอลรอบชงิชนะเลศิ ซึง่ถือเปนศึกแหงศักด์ิศรี
เลยทีเดียว จากรอบแรกถงึรอบชงิชนะเลศิ ถงึแม
ฟุตบอลจะเปนกีฬาท่ีตองอาศัยพละกำลังอาศัย
ทักษะพิเศษ และเปนการแขงขันท่ีดูจะคอนขาง
รุนแรงก็ตาม แตทุกสิ่งทุกอยางก็ตองดำเนินไป
ตามกรอบกติกา เมื่อเสียงนกหวีดลากยาว...
สงสัญญาณหมดเวลาการแขงขัน....อกีฝายถึงข้ัน
คอตก ทรุดตัวลงไปนอนกับพื้น หรือแมบางครั้ง
ถึงกับกลั้นน้ำตาของตนเองไวไมอยูเพราะรูสึก
เสียดายและผิดหวังกับผลการแขงขันท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีอีกฝายท่ีไดเปนผูกำชัยชนะตางก็วิ่ง
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รอบสนามเพื่อเปนการแบงปนชัยชนะใหคนดูไดชื่นชมและรับรู เม่ือจบการแขงขันยอมมีทั้งน้ำตาของ
ผแูพและผชูนะเปนเรือ่งธรรมดา แลวท้ังสองฝายก็จบัมือยอมรับผลการแขงขัน แตสิง่ท่ีไดนอกเหนือจาก
ผลการแขงขันคือการเติบโตของมิตรภาพและความเปนเพื่อนที่สนิทแนบแนนยิ่งขึ้น

และแลวงานเล้ียงยอมมีวันเลิกราฉันใด การแขงกีฬาสีก็ตองมีวันปดฉากเชนกันฉันน้ัน
เม่ือพิธีปดเร่ิมตนข้ึนเหลาบรรดานักกีฬา กองเชียรเตรียมจัดขบวนสูสนามเพ่ือแสดงพลังครั้งสุดทาย
กอนท่ีจะกลาวคำอำลาจากกันไปในท่ีสุด กอนจะมีพิธีปดอำลาก็จะมีการสรุปผลการแขงขัน และ
ประกาศรางวัลตาง ๆ เพ่ือมอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศกีฬาประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนกองเชียร
ยอดเยี่ยม ขบวนพาเหรดยอดเย่ียม และผูชนะถวยรางวัลรวม หากโรงเรียนใดไดรางวัลใด
ก็จะตีฆองรองปาวเพื่อประกาศศักดาความยิ่งใหญใหแกโรงเรียนของตน เมื่อประกาศรางวัล
จนครบถวนแลว

กีฬาสีที่ไดสรางรอยยิ้มใหแกครู นักเรียน ผูปกครองก็มาถึงในชวงเวลาสุดทาย เม่ือเจาภาพ
การแขงขันครั้งนี้ไดสงมอบธงประจำการแขงขันกีฬาใหแกเจาภาพคร้ังตอไป นั่นเปนสัญลักษณบอกวา
พวกเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง....ในปถัดไป เราจะกลับมาสรางสีสัน รอยย้ิม และความสุข
ใหกนัและกนัเฉกเชนเหมือนทกุ ๆ  ปทีผ่านมา แลวพบกันใหม.....สสีนักีฬาสี (พวกเรานักกีฬาใจกลาหาญ
เช่ียวชาญชิงชัยไมยนยอ...........อมึ อมึ อมึ อมึ กฬีา กฬีา เปนยาวิเศษ... ฮาไฮ ฮาไฮ กฬีา กฬีา เปนยาวิเศษ
แกกองกิเลสทำคนใหเปนคน ผลของการฝกตน เลนกีฬาสากล ตะละลา)
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การเคลือ่นยายเงินทุน (Capital Flow)*

บทความวชิาการ :

เรียบเรยีงโดย สกุญัญา  อนิทโชติ

* บทความเร่ืองการเคล่ือนยายเงินทุน (Capital Flow) เปนการดำเนนิการตามโครงการจดัทำขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวเิคราะหเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตรี
และงานดานการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลในประเด็นที่นาสนใจ เพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูลสนับสนุน
การวิเคราะหเร่ืองและการใหความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๑ การเคลือ่นยายเงินทุน เขาถึงไดจาก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=6031.0 วนัท่ีคนขอมูล ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒ การลงทนุระหวางประเทศ-กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เขาถึงไดจาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/394851 วนัท่ีคนขอมลู ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

ความหมายและรูปแบบของการเคลือ่นยายเงินทุนโดยท่ัวไป

การเคลื่อนยายเงินทุน หมายถึง การเคล่ือนยายของเงินเพ่ือวัตถุประสงคในดานการลงทุน การคา หรือธุรกิจ
โดยการเคล่ือนยายเงนิทนุมี ๓ รปูแบบ๑ คอื

๑. การเคลื่อนยายเงินทุนภายในกิจการ คือ เคล่ือนยายเงินทุนท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลตาง ๆ ภายในกิจการเอง
ซึ่งมิไดมีสถาบันใด ๆ เขามาเก่ียวของ ขอเสียของการระดมทุนแบบน้ี คือ ปริมาณเงินทุนท่ีระดมไดมักไมมากนักและ
อาจไมเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้ ที่มาของเงินทุนยังเปนของเจาของกิจการเองในสวนของกำไรสะสมที่กิจการเก็บสะสมไว

๒. การเคลือ่นยายเงินทุนผานระบบสถาบนัการเงนิ เปนการเคลือ่นยายเงินทนุทางออม ซึง่มคีวามสำคญัมากตอ
ระบบการเงินไทย ไดแก การระดมทุนโดยผานระบบธนาคารพาณิชย หรือการกู หรือการใหสินเชื่อ

๓ . การเคลือ่นยายเงนิทนุผานตลาดการเงนิ เปนการเคล่ือนยายเงินทุนทางตรงจากเจาของเงินทุนสเูจาของกิจการ
ซึ่งตองการเงินทุนในตลาดการเงินโดยไมตองผานสถาบันการเงิน โดยสินคาในตลาดการเงินในที่นี้เปนสินคาทางการเงินหรือ
เรียกอีกนัยหน่ึงไดวาสินทรัพยทางการเงิน (financial asset) การเคล่ือนยายเงินทุนผานตลาดการเงินจะอยูภายใตการกำกับ
และดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้ ในระบบของตลาดการเงินยังสามารถแบงออกไดเปนหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเภทตราสารหรือสินทรัพยทางการเงินท่ีมีอยูในตลาดการเงินหรือรูปแบบของการระดมทุน

รปูแบบของการเคลือ่นยายเงนิทนุระหวางประเทศ

ปจจุบันโลกอยูในกระแสโลกาภิวัตนและระบบเศรษฐกิจ
แบบเปดท่ีมีการพ่ึงพาการคาระหวางประเทศมาก ทำใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนจากประเทศหน่ึงมาลงทุนในอีกประเทศหน่ึง
เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงกวาในประเทศของตน โดยปกติเงินทุน
เคล่ือนยายจะเปนธุรกรรมที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงการลงทุน
ระหวางประเทศ ซึง่สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ดงัน้ี๒

๑. การลงทุนโดยตรง (direct investment) คือ การ
เคลือ่นยายทนุจากประเทศหน่ึงไปยงัอกีประเทศหน่ึง โดยเจาของทุน
ยังมีอำนาจในการดูแลกิจการท่ีตนเองเปนเจาของ การลงทุน

ในลักษณะน้ีคือการลงทุนในรูปบรรษัทขามชาติ (multinational
corporations) ที่มีบริษัทแมอยูในประเทศที่เปนเจาของทุนและมี
บริษัทท่ีเปนเครือขายสาขาอยูในหลายประเทศ โดยบรรษัทขามชาติ
สวนใหญจะมีสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
เยอรมนี อังกฤษ และฝร่ังเศส และกิจการท่ีบรรษัทขามชาติเหลาน้ี
เขาไปลงทุนนั้นมีหลากหลายประเภท เชน กิจการนํ้ามัน เคมีภัณฑ
เวชภัณฑ เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสื่อสาร ยานยนต
อาหาร และหางสรรพสินคา เปนตน โดยสาเหตุของการลงทุน
โดยตรงมาจาก ๒ สวน คือ ประเทศเจาของทุน (income country)
และประเทศผรูบัทุน (host country) ดงัน้ี
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๑.๑ ปจจัยที่เกิดจากประเทศเจาของทุน
๑.๑.๑ ตองการสรางอำนาจผูกขาดทางการตลาด

เพราะถาผผูลติเขาไปลงทนุในตางประเทศจะทำใหทราบความตองการ
ของผบูรโิภค และสามารถขจัดคูแขงรายอ่ืนออกไป

๑.๑.๒ ตองการลดตนทุนการผลิต ทั้งในเร่ือง
คาจางในประเทศผูผลิตมีอัตราคาจางคอนขางสูง เน่ืองจากบทบาท
ของสหภาพแรงงานท่ีมีอำนาจการตอรองสูง ทำใหผูผลิตตองการ
โยกยายทุนไปผลิตในตางประเทศ อีกท้ังยังสามารถใชวัตถุดิบ
ในประเทศที่เขาไปลงทุน และยังประหยัดคาขนสงที่จะตองสงไป
ในประเทศผูรับทุน

๑.๒ ปจจัยที่เกิดจากประเทศผูรับทุน
๑.๒.๑ เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ

วัตถุดิบท่ีจูงใจใหตางชาติเขามาลงทุน เชน แรธาตุ นํ้ามันดิบ และ
กาซธรรมชาติ โดยทรัพยากรเหลานี้ยังไมไดขุดมาใชประโยชน
เนื่องจากประเทศที่เปนผูรับทุนยังขาดแคลนเงินทุน วัตถุดิบและ
เทคโนโลยีอยู จำเปนที่ตองพ่ึงพานักลงทุนจากตางประเทศ

๑.๒.๒ เปนแหลงแรงงานท่ีมรีาคาถูก เน่ืองจาก
ประเทศผรูบัทนุจะมปีระชากรจำนวนมาก ทำใหอตัราคาจางคอนขางต่ำ
เมื่อเทียบกับประเทศเจาของทุน ซึ่งความแตกตางท่ีเห็นอยางชัดเจน
คอื ในประเทศเจาของทุนจะคิดอตัราคาจางเปนรายช่ัวโมง ในขณะที่
ในประเทศผรูบัทนุคดิเปนรายวนั ซึง่ในบางประเทศอัตราคาจางท่ีเปน
รายช่ัวโมงในประเทศเจาของทุนสูงกวาอัตราคาจางท่ีเปนรายวัน
ในประเทศผูรับทุน

๑.๒.๓ เปนแหลงตลาดท่ีจะระบายสินคาใหแก
ประเทศเจาของทุน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีจำนวนประชากรมาก

เชน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี พบวา ในชวง ๒๐ ปทีผ่านมา
มเีงนิทนุจากตางชาติไหลเขาไปลงทุนมาก ขณะเดียวกันในประเทศจีนเอง
ก็มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูงจึงเปนแรงเสริม
ใหตางชาติเขาไปลงทุนมากย่ิงขึ้น

๑.๒.๔ นโยบายของประเทศผรูบัทุนมีเปาหมาย
สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุน เชน การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลในระยะเวลาหน่ึง การลดอากรขาเขาแกเครื่องมือหรือ
เครื่องจักร การกีดกันสินคานำเขาท่ีจะแขงขันกับสินคาท่ีทำการผลิต
การคมุครองทรัพยสนิทางปญญา และการนำผลกำไรกลับคนืประเทศ

๑.๒.๕ การตอตานสนิคาทีผ่ลติจากตางประเทศ
ในบางประเทศจะมีความเปนชาตินยิมสูง อาจตอตานสินคาท่ีมาจาก
ตางประเทศ

๒. การลงทุนโดยออมหรือการลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงนิ (indirect investment or portfolio investment) หมายถงึ
การลงทนุในรปูการซือ้ขายตราสารทนุ ตราสารหน้ี ทัง้ในรปูพันธบัตร
ตัว๋เงนิ ในตางประเทศ รวมท้ังการกเูงนิจากตางประเทศท้ังในระยะสัน้
และระยะยาว โดยผูลงทุนจะไมมีอำนาจในการบริหารจัดการหรือ
ควบคมุดแูลกจิการน้ัน ๆ ผลูงทนุในลกัษณะน้ีมกัจะเปนปจเจกบุคคล
หรืออยใูนรปูของกองทุนตาง ๆ เชน กองทนุบำเหนจ็บำนาญ กองทนุ
สำรองเล้ียงชพี และนักลงทุนสถาบนั เชน บรษิทัประกนัและกองทุนรวม
สาเหตสุำคญัทีท่ำใหเกดิการลงทุนในสนิทรพัยทางการเงนิ คอืผลูงทนุ
ตองการแสวงหาอัตราผลตอบแทนท่ีดทีีส่ดุ อยางไรก็ตาม การลงทุน
ในการซื้อสินทรัพยทางการเงินจะมีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่ง
นกัลงทนุจะตองคำนึงถึงความเส่ียงดวย มใิชคำนงึแตดานผลตอบแทน
เพียงอยางเดียว



44

ปจจยัทีม่ผีลตอการเคลือ่นยายเงินทนุ๓

๑. ปจจัยตางประเทศ ไดแก ความเส่ียงของนักลงทุน
ในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Investor Risk Appetite) และอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก (World GDP Growth) ซึ่ง
ปจจัยดังกลาว แตละประเทศไมสามารถควบคุมได จงึจำเปนท่ีจะตอง
ติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจโลกอยางใกลชิด
และมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมและทันการณ

๒. ปจจยัภายในประเทศ ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซึ่งช้ีใหเห็นวาเงินทุนเคลื่อนยายท่ีเขามาในประเทศ
มีลักษณะแปรผันไปตามวงจรเศรษฐกิจ คือ หากเศรษฐกิจดีเงินทุน
จะยิ่งไหลเขาสูประเทศมากข้ึน และหากเศรษฐกิจชะลอก็จะมีเงิน
ไหลเขาสุทธิลดลง

๓ . ปจจัยอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวของ นอกจากปจจัยตางประเทศ
และปจจัยภายในประเทศยังมีปจจัยอื่นท่ีนักลงทุนพิจารณาเพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนท่ีสงูข้ึน เชน ความแตกตางของอตัราแลกเปลีย่น
ระหวางประเทศ ความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและ
ตางประเทศ (Interest Rate Differential) โดยเงนิทนุขามชาติจะไหล
ออกจากบริเวณท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปสูบริเวณท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูง

ความสำคญัของการเคลือ่นยายเงนิทนุระหวางประเทศ๔

การเคล่ือนไหวของเงินทุนระหวางประเทศมีผลท่ีสำคัญ
ตอเสถยีรภาพของเศรษฐกจิไทยอยางตอเน่ือง เน่ืองจากประเทศไทย
เปนประเทศกำลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด และพึ่งพา
เงินทุนจากตางประเทศสงู โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบนัประเทศไทย
มีการเปดประเทศเพ่ิมข้ึน ทำใหมีการเปดเสรีของเงินทุนเคล่ือนยาย
เพ่ิมข้ึนตามไปดวย และในอนาคตโลกาภิวัตนดานเงินทุนก็จะมี
ความสำคัญและทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนอยางรวดเร็ว จากบรรยากาศ
ที่สงเสริมการเคล่ือนยายเงินทุน ทั้งขอตกลงและความรวมมือ
ทางการคาและการลงทุน ตลอดจนแนวโนมการสงเสริมการลงทุน
ในตางประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรม
ใหม ๆ  ทางการเงิน ซึง่แนวโนมดังกลาวมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ
และสงัคมในทกุระดบั ตัง้แตระดบัโลก ภมูภิาคเอเชีย รวมทัง้ประเทศไทย
โดยโลกาภิวตันดานเงินทุนแมจะกอใหเกิดประโยชนในระบบเศรษฐกิจมาก
เชน ชวยเพิม่แหลงเงินทุน พฒันาตลาดทุน ตลอดจนทำใหเศรษฐกจิ
ขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว แตก็สงผลกระทบในทางลบดวยเชนกัน

๓ ธนวฒัน  รืน่บันเทงิ ฝายวิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย, “HAVE ASIAN CAPITAL FLOWS BEEN MORE FLUID?,” FAQ FOCUSED AND
QUICK  2 (May 2011): 1-6

๔ สำนกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, บทสรปุผบูริหาร โลกาภิวตันดานเงนิทุนและตลาดทุนไทย (Globalization of Capital and Thai Capital Market),
กนัยายน ๒๕๕๒

โดยประเทศไทยตองเผชิญกับความเสีย่งท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึง่ความเสีย่ง
และปญหาท่ีสำคญัทีส่ดุของการเคล่ือนยายเงินทนุ คอื ความผันผวน
ทางเศรษฐกจิ การไหลกลับอยางเฉียบพลัน (reversal) และการเกิด
วิกฤตการเงิน ดังจะเห็นจากท่ีสาเหตุสำคัญสวนหน่ึงของวิกฤต
การเงินที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในป ๒๕๔๐ และความผันผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจการเงินในชวงป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ก็มาจากการท่ีมี
ปริมาณเงินทุนจำนวนมากไหลออกและเขาประเทศไทยในจำนวนมหาศาล

นอกจากน้ี กระแสเงินทุนเคล่ือนยายสวนใหญจะไหลจาก
ประเทศพฒันาแลวเขามาลงทุนในประเทศท่ีมอีตัราผลตอบแทนท่ีดกีวา
อยางเชนประเทศกำลังพฒันา สงผลใหคาเงนิของประเทศกำลังพฒันา
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็ว
จนอาจกระทบตอความสามารถในการแขงขนัดานราคาสินคาสงออก
และอาจกระทบตอภาคการทองเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมี
คาเงินท่ีออนคากวา

จากท่ีกลาวมาขางตน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลนโยบาย
ดานเศรษฐกิจและหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงตองติดตามและวิเคราะห
สถานการณเพื่อทำใหสามารถทราบถึงสถานการณความรุนแรง
ของเหตุการณ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสามารถเสนอมาตรการ
ในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือทำใหการรับมือกับสถานการณที่มีขนาดของ
ผลกระทบรุนแรงไดอยางทันทวงทีและมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้กำหนด
มาตรการเพือ่ควบคมุเงินทุนเคลือ่นยายเพ่ือไมใหกระทบตอเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจดวย
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ดังนั้น จึงจำเปนตองมีมาตรการควบคุมเงินทุนเคล่ือนยาย
เพ่ือควบคมุเงินทนุเคล่ือนยายระหวางประเทศท้ังเงินทนุไหลเขาประเทศ
และเงินทุนไหลออกจากประเทศ โดยจดัการหรอืควบคุมขนาดและ
สดัสวนของเงินทนุเคล่ือนยายเขาหรอืออกจากประเทศ กำหนด
ขอจำกัดเก่ียวกับการไหลเขาออกของเงินทุน รวมถึงมาตรการ
กำกบัดแูลและตรวจสอบสถาบนัทางการเงนิภายในประเทศดวย
ซึ่งจะชวยสรางเสถียรภาพทางการเงินในประเทศ และลดความ
ผันผวนทางการเงินได อีกท้ังยังชวยเพิ่มความเปนอิสระในการ
ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ เชน ประเทศหน่ึง ๆ สามารถปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจหรือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
แบบผอนคลาย เพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดโดยท่ีไมตองกังวลวา
เงินทุนตางประเทศจะไหลออกจากประเทศ หรือในทางตรงกันขาม
ประเทศหน่ึง ๆ อาจดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบตึงตัวได
โดยไมตองกังวลตอเงินทุนตางประเทศท่ีไหลเขามามาก ซึ่งเปนการ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในชวงวิกฤตการณเศรษฐกิจ
ไดอยางดี อกีท้ังยังชวยใหผกูำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจใชเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี มาตรการควบคุมเงินทุน
เคล่ือนยายมีหลายประเภทและหลายระดับขึ้นอยูกับความรุนแรง
และเขมขนของการเปดเสรีทางการคาและการเงิน

ในกรณีของประเทศไทยน้ัน รัฐบาลและธนาคารแหง
ประเทศไทยดำเนินนโยบายควบคุมเงินทุนเคลื่อนยายที่ไมรุนแรง
เพ่ือใหภาคเอกชนปรับตัวจากกระแสเงินทุนไหลเขามาอยางมากโดยการ
ทำสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนลวงหนา ในขณะเดียวกันภาครัฐบาล
อาจเปล่ียนวิกฤตคาเงินแข็งใหเปนโอกาสในการเรงการลงทุน
ในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน เชน รถไฟฟา
ระบบชลประทาน และโลจิสติกส เปนตน หรือการกระตุนให
ภาคเอกชนขยายการลงทุน โดยใชนโยบายลดภาษีนำเขาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร/วัตถุดิบเพ่ือขยายการผลิตในชวงน้ี ก็จะทำใหมีเงินทุน
ไหลออกเพ่ือบรรเทาการแข็งคาเงินบาท และจะเปนการเพิ่มโอกาส
ใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางย่ังยืน

๕ การควบคมุเงนิทนุเคลือ่นยาย เขาถงึไดจากhttp://www.mfcfund.com/mfc/index.php?option=com_content&view=article&id=1110&Itemid=

92&lang=th วนัท่ีคนขอมลู ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๕

มาตรการควบคมุการเคล่ือนยายเงินทุน (capital control)๕

การที่มีเงินทุนเคลื่อนยายเขามาลงทุนในประเทศ แมจะ
เปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศน้ัน ๆ ดังเชนกรณีที่เปน
เงินลงทุนตางประเทศท่ีเขามาลงทุนทางตรงซ่ึงเปนเงินทุนระยะยาว
อาจเขามาลงทนุทำธุรกจิ สรางโรงงานการผลิต เปนตน จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เพราะเงินทุนตางประเทศ
ที่ เขามาลงทุนทางตรงจะกอให เกิดการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี
ทักษะความชำนาญของบุคลากรในประเทศ และกอใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิ เชน การลงทนุ การผลติ การจางงาน เปนตน แตในกรณี
ทีเ่ปนเงินลงทุนตางประเทศระยะส้ัน หรือ hot money ทีเ่ขามาลงทุน
ในตลาดตราสารทุน ตราสารหน้ี และอสังหาริมทรัพย เพ่ือเก็งกำไร
จากราคาท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะส้ัน อาจนำมาซ่ึงความผันผวนไรเสถียรภาพ
ของระบบการเงินในประเทศเพราะเม่ือเงินทุนสามารถไหลเขาสปูระเทศ
ไดมากและรวดเร็วเทาไหร กย็อมสามารถไหลออกไดมากและรวดเร็ว
เชนกัน โดยในชวงแรกจะทำใหหลักทรัพย ไดแก หุน ตราสารหนี้
หรืออสังหาริมทรัพยมีราคาสูงขึ้น แตเมื่อเงินทุนจำนวนน้ันไหล
ออกจากประเทศในจำนวนท่ีมากก็จะสงผลใหหลักทรัพยดังกลาว
มีราคาลดลง หรือท่ีเรียกกันวาฟองสบูแตก และสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในท่ีสุด
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การเคลือ่นยายเงินทุนตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย

การเคลื่อนยายเงินทุนจะมีทั้งการไหลเขาของเงินทุนและ
การไหลออกของเงินทนุซึง่จะสงผลกระทบตอเสถยีรภาพของเศรษฐกิจไทย
หากการไหลเขาและออกของเงินทุนน้ันเปนไปอยางรนุแรงและเฉียบพลนั

การท่ีประเทศมีเงินทุนไหลเขาอยางตอเน่ืองและรุนแรง
มีความเสี่ยงตอเสถียรภาพเศรษฐกิจในสามดาน คือ๖

๑. ผลตอการดำเนินนโยบายการเงิน จากคาเงินที่จะ
แข็งคาอยางรวดเร็วจนอาจเกินระดับท่ีเหมาะสมเม่ือเทยีบกบัพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจ หรือคือการท่ีคาเงินแข็งคาเกินไปจนบิดเบือนการใช
ทรัพยากรเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือ คาเงินที่แข็งเอื้อตอการ
ใชจายในประเทศมากกวาการสงออก ทำใหเศรษฐกิจมีความเสี่ยง
ที่จะใชจายเกินตัวและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอเน่ือง

๒. ความเสี่ยงตอปญหาฟองสบู เพราะเงินทุนไหลเขา
จะทำใหระบบการเงินมีสภาพคลองมาก ผลักดันธนาคารพาณิชย
ใหขยายการปลอยกู แตถาการปลอยกูหละหลวมในแงของ
มาตรฐานสนิเช่ือ หรือสินเช่ือไปกระจุกตัวอยใูนเฉพาะบางสาขาธุรกิจ
เชน อสงัหารมิทรพัย จนราคาสนิทรัพยปรบัขึน้เรว็ กม็โีอกาสสงูท่ีการ
เก็งกำไรจะเกิดขึ้นตามมา ถาพลวัตของสินเชื่อและการเก็งกำไร
มตีอเน่ืองเศรษฐกิจกจ็ะลอแหลมตอปญหาฟองสบ ูและถาฟองสบแูตก
คือ ราคาสินทรัพยปรับลดลง การขาดทุนจากการเก็งกำไรก็จะเกิด
ตามมา ทำใหธนาคารพาณิชยมีหน้ีเสียมากข้ึน สงผลกระทบคือ
ฐานะและความม่ันคงของธนาคาร

ในประเ ด็นนี้บทเ รียนจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ชี้ใหเห็นวา กลไกขับเคล่ือนการเกิดปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากเงินทุนไหลเขาจะมาจากสามดาน
ดานแรก คอื ทศิทางของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และการเก็งกำไรทีจ่ะ
เรงตวัหรอืออนตวัตามกันเปนวัฎจักร (Pro-cyclicality) ทีเ่คลือ่นตวัเรว็
เนือ่งจากแรงขบัเคลือ่นโดยเงนิทนุไหลเขา ดานทีส่อง คอื สภาพคลอง
ทีม่มีากจากเงินทุนไหลเขาจะทำใหอตัราดอกเบ้ียในประเทศอยตู่ำกวา
ที่ควรจะเปน ขับเคล่ือนการเก็งกำไรใหเกิดข้ึนแพรหลาย และดาน
ที่สาม การกำกับตรวจสอบธนาคารพาณิชยที่ ไม เขมแข็งพอ
จะ เสริ ม ให ความ เ ส่ี ย ง เหล า น้ี เ กิ ด ข้ึน ได ง ายและต อ เนื่ อ ง
เพราะธนาคารพาณิชยอาจขยายการปลอยกูเขาไปในธุรกิจที่มี
ความเสีย่งมากจนเกนิพอดีทำใหธนาคารพาณชิยมปีญหาคุณภาพสินทรัพย
พลวัตท้ังสามดานน้ี เปนกลไกท่ีนำไปสูปญหาและวิกฤตในระบบ
สถาบันการเงินท้ังในสหรฐัฯ และยุโรป ชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๒

๓ . การไหลออกของเงนิทุนอยางฉับพลัน เงินทุนท่ีเคย
ไหลเขามากและตอเนื่อง เปล่ียนมาเปนการไหลออกอยางฉับพลัน
ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อมีความวิตกกังวลของนักลงทุนในเร่ืองเศรษฐกิจ
และนโยบาย เงินทุนท่ีไหลออกฉับพลันจะสรางปญหาสภาพคลอง

ทันทีใหแกระบบการเงิน ผลักดันอัตราดอกเบ้ียในประเทศใหสูงขึ้น
กระทบอัตราแลกเปลีย่นใหออนคาลง กระทบธุรกิจเอกชน การขยายตัว
ของเศรษฐกิจและการจางงาน และกระทบธนาคารพาณิชยในแง
หน้ีเสียท่ีอาจรุนแรงจนทำใหธนาคารพาณิชยมีปญหาเร่ืองฐานะได
ซึ่งเปนกลไกสำคัญท่ีทำใหเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในชวงป
๒๕๔๐-๒๕๔๑

ความเส่ียงทั้งสามดานที่กลาวขางตนจะมาพรอมกับการ
ไหลเขาของเงนิทุนตางประเทศท่ีตอเน่ืองและรนุแรง กลาวโดยงาย คอื
ประเทศท่ีมีเงินทุนตางประเทศไหลเขามากจะไดประโยชนจาก
สภาพคลองที่มีมาก นำไปสูการขยายตัวของสินเชื่อและเศรษฐกิจ
แตขณะเดียวกันก็มคีวามเสีย่งตอการเกิดปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จากกลไกท่ีไดกลาวถึงทำใหมคีวามจำเปนท่ีภาวะเงนิทุนไหลเขาจะตอง
มีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม เพื่อใหการไหลเขาของเงินทุน
ไมสรางความผันผวนใหแกระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไป และเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตามมา ซึ่งเปน
หนาท่ีโดยตรงของธนาคารกลางและผูกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ซึง่ในกรณขีองประเทศไทย คอื ธนาคารแหงประเทศไทย

ปญหาของเงินทุนไหลเขาคงจะอยูกับเศรษฐกิจโลกตอไป
จากความเปนสากลของเงินทุนระหวางประเทศท่ีเคลื่อนยาย
ไดคอนขางเสรี ในกรณีของประเทศไทยการบริหารจัดการเงินทุน
ไหลเขาไมใชเรื่องใหม เศรษฐกิจไทยในอดีตเคยผานภาวะเงินทุน
ไหลเขาท่ีรนุแรงมาแลวอยางนอย ๒ คร้ัง คอื ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกจิ
เอเชียป ๒๕๔๐-๒๕๔๑ และชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก ๒๕๕๑-
๒๕๕๒ ทำใหประสบการณดานนโยบายของไทยในเร่ืองนีม้พีอสมควร
แตความทาทายจะอยทูีก่ารเลือกมาตรการบริหารจัดการท่ีถกูตองเหมาะสม
เพ่ือไมใหการดำเนินนโยบายนำไปสูการสูญเสียความเช่ือม่ันจนเกิด
เงินทุนไหลออกรุนแรงตามมา เร่ืองน้ีเปนประเด็นท่ีตองตระหนัก คือ
ไมควรใหการดำเนินนโยบายเปนตวัสรางหรือจดุชนวนใหเกดิความเสีย่ง
ในขอ ๓

๖ เงินทุนไหลเขากับเสถียรภาพเศรษฐกิจ เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com  วนัท่ีคนขอมลู ๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๕
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ในอดตีโครงสรางบญัชเีงนิทนุเคลือ่นยายของไทยสวนใหญ
เปนการไหลเขาสุทธิคอนขางมากจากการลงทุนของตางชาติในไทย
(ดานหน้ีสิน หรือ liability) ที่สำคัญ ไดแก เงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ เงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินกจูากตางประเทศ ขณะท่ี
การลงทุนของคนไทยในตางประเทศ (ดานสินทรัพยหรือ asset)
มีไมมากและสวนใหญอยูในรูปของเงินฝากในตางประเทศของ
ภาคธนาคารพาณิชยซึง่เปนธุรกรรมเพ่ือปรับฐานะเงินตราตางประเทศ
เปนสวนใหญ (ภาพท่ี ๑)

๗ รายงานแนวโนมเงินเฟอ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขาถึงไดจาก http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Inflation/Documents/IR_T_Apr2555.pdf
วนัท่ีคนขอมลู ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

แตหลั งจากที่ ธนาคารแหงประเทศไทยดำเ นินการ
ผอนคลายมาตรการเงินทุนเคลื่อนยายดานขาออกมาเปนลำดับ
ตัง้แตป ๒๕๕๐ เปนตนมา เพ่ือชวยสรางสมดลุใหแกเงินทุนเคล่ือนยาย
และฐานะการลงทุนระหวางประเทศ และเพ่ิมโอกาสการลงทุนใหแก
นกัลงทุนไทยเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีดกีวาและกระจายความเส่ียง
การลงทุนไดดีขึ้น ทำใหคนไทยออกไปลงทุนยังตางประเทศเพ่ิมข้ึน
ทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย สงผลให
โครงสรางบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายของไทยในชวงป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
มคีวามสมดุลมากขึน้กวาในอดตี (ภาพท่ี ๒)

การเปลีย่นแปลงโครงสรางเงนิทนุเคลือ่นยายและนยัตอเศรษฐกจิไทย๗

ภาพที ่๑ เงนิทนุเคลือ่นยายของไทยจำแนกตามประเภทของเงินทนุ

ภาพที ่๒ ทศิทางดุลบัญชีเงินทุนเคลือ่นยายและอตัราแลกเปลีย่น
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การปรับเปล่ียนโครงสรางของเงินทุนเคล่ือนยายเพ่ิมขึ้น
ตอเนื่อง โดยการลงทุนโดยตรงในตางประเทศทยอยเพ่ิมขึ้นตั้งแตป
๒๕๕๐ และเพิ่มขึ้นชัดเจนในป ๒๕๕๔ โดยมีเงินทุนไหลออกสุทธิ
จำนวน ๑๐.๖ พนัลานดอลลาร สรอ. (จากเฉลีย่ ๔.๒ พนัลานดอลลาร
สรอ. ชวงป ๒๕๕๐-๒๕๕๓) สวนหน่ึงมาจากการผอนคลายมาตรการ
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีอนุญาตให
นติบิคุคลไทยออกไปลงทนุโดยตรงไดเสรี ทำใหป ๒๕๕๔ เปนปแรก
ที่ไทยเปนผูลงทุนโดยตรงในตางประเทศสุทธิ หลังจากท่ีเปนผูรับ
การลงทุนโดยตรงสุทธิมาโดยตลอด โดยคนไทยออกไปลงทุน
ในประเทศพมาสูงสุด รองลงมาคือหมูเกาะเคยแมนและสิงคโปร
ซึ่งสวนใหญเปนทางผานเพื่อไปลงทุนตอในประเทศที่สาม เชน
ออสเตรเลีย และสวนใหญออกไปลงทุนในกลุมธุรกิจพลังงาน
รองมาคือธุรกิจผลิตอาหารสัตวและผลิตภัณฑยาและเคร่ืองสำอาง
ในขณะท่ีเงินลงทุนในหลักทรัพยเ ร่ิมปรับสมดุลมากข้ึนเชนกัน
หลงัจากท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดผอนคลายทัง้วงเงินและประเภท
นกัลงทุนต้ังแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา ทำใหป ๒๕๕๐ เงินลงทุนในหลกัทรัพย
ตางประเทศของคนไทยไหลออกสุทธิถึง ๙.๖ พันลานดอลลาร สรอ.
(จากเฉลี่ย ๒ ปกอนท่ีไหลออกสุทธิ ๑.๕ พันลานดอลลาร สรอ.)
สวนใหญเปนการลงทุนท่ีกระจุกตัวอยูในตราสารหนี้เกาหลีใต
และแมวาในไตรมาสที ่๑ ของป ๒๕๕๕ นกัลงทนุตางชาตกิลับเขามา
ลงทนุในหลกัทรพัยไทยคอนขางมากแตขณะเดยีวกันคนไทยไดออกไปลงทุน
ในหลกัทรพัยตางประเทศมากข้ึนเชนกนัหลงัจากปญหาหน้ีสาธารณะ
ในยุโรปเริ่มคลี่คลายและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับดีขึ้น และยังพบวา
มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศอ่ืนนอกจาก
เกาหลีใตมากข้ึน เชน ฮองกง สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
ออสเตรเลีย ซึ่งชวยลดความเส่ียงในเรื่องการกระจุกการลงทุน
ในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปไดในระดับหนึ่งดวย

ปจจุบันแมวาการลงทุนในตางประเทศของคนไทยจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย
แตเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคยังอยูในระดับต่ำ เชน
การลงทุนโดยตรงเ ม่ือเทียบกับมาเลเซียยังหางไกลกันมาก
โดยไทยมียอดคงคางการลงทนุโดยตรงในตางประเทศ ณ สิน้ป ๒๕๕๓
อยทูีร่อยละ ๗.๖ ของ GDP เทียบกับมาเลเซียอยทูีร่อยละ ๔๐.๗ ของ
GDP ในชวงเวลาเดียวกัน สะทอนถึงโอกาสของผูประกอบการไทย
ที่ยังสามารถออกไปลงทุนในตางประเทศไดอีกมาก เชนเดียวกับ
การลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนไทยแมวาจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
แตยอดคงคางยังมีมูลคาไมถึง ๓ หมื่นลานดอลลาร สรอ. ดังนั้น
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการสงเสริมและขจัด
อุปสรรคสำหรับการลงทุนในตางประเทศ โดยในสวนของธนาคาร
แหงประเทศไทยมีการจัดทำแผนแมบทเงินทุนเคล่ือนยายระหวาง
ประเทศ ซึ่งสวนหน่ึงของแผนฯ จะมีการผอนคลายเกณฑเงินทุน
ดานขาออกมากข้ึน อาทิ การลดความซบัซอนของการลงทนุ การขยาย
วงเงินใหแกนกัลงทุนรายยอยท่ีออกไปลงทนุในหลกัทรัพยตางประเทศ
ผานบริษัทหลักทรัพย และในอนาคตอาจพิจารณาขยายขอบเขต
การลงทุนใหบุคคลธรรมดาสามารถลงทุนไดดวยตนเองโดยไมตอง
ผานบริษัทหลักทรัพย

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางบัญชีเงินทุนเคล่ือนยาย
ที่มีความสมดุลมากขึ้นกวาเดิมและมีแนวโนมจะสมดุลมากขึ้นอีก
ในอนาคตมีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยในแงของการมีสวนชวยลด
แรงกดดันตอคาเงนิบาทได ตวัอยางเชน ชวงป ๒๕๕๔ แมวาตางชาติ
จะเขามาลงทุนโดยตรงและลงทุนในตลาดพันธบัตรคอนขางมาก
แตเงินไหลออกไปลงทุนโดยตรงของคนไทยมีจำนวนมากเชนกัน
จงึมสีวนชวยใหเงนิบาทคอนขางทรงตัว อยางไรก็ตาม สำหรบัเงนิทนุ
ไหลออกสวนท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยในชวงท่ีผานมาของไทย
ยงัไมชวยลดแรงกดดันตอคาเงินมากนกัเพราะสวนใหญเปนการลงทุน
ในตราสารหน้ีซึ่งมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว
เกือบท้ังหมด แตในอนาคตหากการลงทุนมกีารกระจายไปสตูราสารทุน
มากข้ึนซ่ึงสวนใหญไมนิยมปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
นอกจากจะชวยกระจายความเส่ียงการลงทุนและเพ่ิมโอกาสในการสราง
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนใหนักลงทุนไทยแลวยังจะชวยลดแรงกดดัน
ตอคาเงินไดมากข้ึนเชนกัน
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ผลกระทบของมาตรการควิอี ๓ ตอประเทศไทย๘

เม่ือวนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๕ ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา
(Federal Reserve) หรือเฟด ไดมมีาตรการกระตนุเศรษฐกจิของสหรฐัฯ
โดยการออกมาตรการผอนคลายเชิงปรมิาณผานการซ้ือสนิทรพัยและ
หลกัทรพัยรอบใหม (ควิอ ี๓) พรอมกบัขยายเวลาการตรงึอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายระดับต่ำเปนพเิศษใหนานจนถึงกลางป ๒๕๕๘ การดำเนินการ
ดังกลาวทำใหนักเศรษฐศาสตรคาดการณวาเงินท่ีเฟดเพ่ิมเขาสู
ระบบจะสูงถึง ๕ แสนลานดอลลาร สรอ. ภายใน ๑ ป เทากับ
ในโลกนีจ้ะมเีงินดอลลาร สรอ. เพ่ิมข้ึน เปนแรงกดดันใหเงินดอลลาร
สรอ. ออนคาลงโดยอัตโนมัติ และผลักดันใหราคาสินคาโภคภัณฑ
ในทุกหมวดปรับตัวสูงข้ึนซึ่งอาจสงผลตอเงินเฟอในระยะถัดไป

เม่ือเงินดอลลาร สรอ. ออนคา ผลกระทบโดยตรงคือ
เ งินบาทและสกุลเงินในเอเชียท้ังหมดจะแข็งคา เพราะ
เงินดอลลาร สรอ. ไหลเขาไปในที่ที่มีผลตอบแทนสูง ทั้งในตลาดหุน
ตลาดเงิน และตลาดพันธบัตร แตไมไดเขามาในรูปแบบการลงทุน
ระยะยาว (Foreign Direct Investment: FDI) เปนเพียงการลงทุน
ระยะส้ันหาผลกำไรท่ีดทีีส่ดุ ทัง้น้ี เงินท่ีเขามาจะกระจายตัวท้ังภูมภิาค
โดยเม่ือเงินบาทแข็ง เงินริงกิตของมาเลเซีย และเงินเหรียญสิงคโปร
ก็จะแข็งคาดวย สงผลกระทบโดยตรงตอผูสงออก รัฐบาลจึงตอง
ติดตามความผันผวนคาเงินท่ีเกิดจากเงินทุนเคล่ือนยาย และผลตอ
ตลาดทุนของไทย เพราะหากเงินเขามาก็จะเขาในทุกตลาดท้ังพันธบตัร
หุน และตลาดสินคาโภคภัณฑ

๘ เบญจมาศ เลศิไพบูลย และพรสวรรค นนัทะ, “อดัฉดีควิอ ี๓ เงนิบาทผันผวนหนกั” โพสตทเูดย (๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕) : ๑

นอกจากน้ี การท่ีไทยมีการขยายการลงทุนออกไปยัง
ตางประเทศมากข้ึนยังสงผลดีตอเศรษฐกิจในแงของการกระจาย
ความเส่ียงใหแกผูประกอบการท่ีลดการพ่ึงพาตลาดในประเทศลง
และยังชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในกลุมท่ีใชแรงงานเปนหลักไวได เพราะปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานท่ีทวีความรุนแรงข้ึนและคาจางมีแนวโนมสูงขึ้น
กวาอีกหลายประเทศ นอกจากน้ี การกระจายการลงทุนไปใน
ตางประเทศมากขึน้ยังชวยรกัษาระดบัการบรโิภคของประชาชนในประเทศ
ใหสม่ำเสมอมากขึ้นแมจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศเพราะ
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีมกีารกระจายอยใูนตางประเทศ จะชวยให
รายไดมีเสถียรภาพและชวยรักษาระดับการบริโภคของประชาชน
ไมใหผันผวนและสุดทายจะชวยใหเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพใน
ระยะยาวย่ิงข้ึน

นอกจากน้ี การเพิม่ปรมิาณเงนิเขาสรูะบบดงักลาวอาจทำให
เกิดเงินเฟอ แตเปนเงินเฟอท่ีไมไดสงผลมากนักเหมือนที่สหรัฐฯ
เคยใชมาตรการคิวอ ี๑ และ ๒ ประกอบกับสถานการณเงินเฟอในไทย
ขณะน้ีก็ไมไดอยูในภาวะท่ีตองเปนหวง
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ทั้งนี้ เมื่อมองศักยภาพพ้ืนฐานประเทศและความนาสนใจ
ในการลงทุน ไทยยังคงเปนเปาหมายการลงทุน เพียงแตเปนเงินทุน
ระยะส้ัน ไมไดสะทอนศักยภาพการแขงขันในดานการลงทุน
ระยะยาว ดังน้ัน จึงไมนาจะมีผลตอนโยบายการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทยซึ่งใหน้ำหนักความสำคัญในเรื่องเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและเงินเฟอเปนหลัก แตในทางกลับกัน หากเปนเงินท่ีไหล
เขามาชั่วคราวและทำใหเงินบาทแข็งคา ธนาคารแหงประเทศไทย
ก็จะมีวิธีในการเขาแทรกแซงเงินบาทอยางท่ีเคยปฏิบัติมา เพ่ือดูแล
เงินบาทและผูสงออก อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตอง
พิจารณาอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงดวย เพราะปจจุบันอัตราดอกเบ้ีย
ที่แทจริงของไทยต่ำกวาประเทศในภูมิภาค และสูงกวาไตหวัน
เพียงประเทศเดียว จึงเปนแรงกดดันในการพิจารณาอัตราดอกเบ้ีย
จากการใชเคร่ืองมือทางการเงินในภาวะท่ีนโยบายการคลังสามารถ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศไดดี มีการใชจายภาคครัวเรือน และ
การขอสินเช่ือตอเน่ือง หากธนาคารแหงประเทศไทยตัดสินใจ
ไมออกมาตรการเพ่ิม ก็จะตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด

ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดเตรียมพรอมและมีเครื่องมือรองรับ
ความผันผวนของการไหลเขาออกของเงินแลว เชน การเปดโอกาส
ใหคนไทยและธุรกจิไทยสามารถนำเงินออกไปตางประเทศไดสะดวกข้ึน
เพ่ือสรางสมดุลเงินไหลเขาออก

อยางไรก็ตาม ภาวะเงินทุนไหลเขาในคร้ังน้ีอาจจะไมรนุแรง
เทาเมื่อ ๒ ปที่ผานมา เพราะในขณะน้ันภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชยีและไทยเคยมบีญัชเีดนิสะพัดสงู อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ
กส็งู ทำใหมแีรงกดดันจาก ๒ ดาน คอื ดลุบญัชเีดนิสะพัดและดุลบญัชี
เงินทุนเคลื่อนยายเกินดุล แตสถานการณในขณะนี้แตกตางกัน
เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียรวมท้ังไทยไมไดขยายตัวสูงมากนักและ
ไมไดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูง แมการสงออกจะชะลอตวัมากก็ตาม
ฉะน้ัน แรงกดดันดานดุลบัญชีเดินสะพัดก็จะไมสูงและดุลการ
ชำระเงินก็จะไมขาดดุลหรือเกินดุลมากจนเกินไปเทากับชวงวิกฤต
ตมยำกงุ ดงัน้ัน ภาวะเงินทุนไหลเขาจึงไมนาจะรุนแรงเทาในอดีต ทัง้น้ี
ไทยก็ตองไมประมาทและติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป
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เมือ่หวัหนาไมทำงาน อะไรจะเกดิขึน้บาง ?
ลูกนองท่ีไมมีความรับผิดชอบก็จะสบายเพราะจะพลอย

ไมทำงานไปดวย
ลูกนองท่ีมีความรับผิดชอบก็จะเหน่ือยมากข้ึนเพราะตองคิด

ตองทำ ตองแกปญหาในการทำงานทุกอยางดวยตัวเอง หรือไมก็ดิ้นรน
ไปหาคำตอบ คำแนะนำจากคนอ่ืน ๆ เอาเองท่ีไมใชหวัหนาของตัวเอง

ความเบื่อหนายจะครอบงำบรรยากาศในที่ทำงาน
ความขัดเคืองใจจะคอย ๆ เพาะข้ึนในจิตใจของลูกนองที่มีความ

สำนกึในความรับผดิชอบ แลววนัหนึง่ ความขดัเคอืงนัน้กจ็ะเริม่แปรไปเปน
ความดูหมิ่นดูแคลนหัวหนาตัวเอง

เปาหมายตามที่หนวยงานกำหนดไวไมตองพูดถึงเลย อาจจะ
เสียหาย ไมเขาเปา หรือเขาเปาก็โดยฝมือของบรรดาลูกนองที่รับผิดชอบ
เสกสรรปนแตงข้ึนมาใหหัวหนาเซ็นผาน

อานถึงบรรทดันี ้ เชือ่วาคงจะรสูกึอดึอดัไปตาม ๆ กนั

โมนา
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มุมที่ไมไดมอง
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หัวหนาท่ีไมทำงานอาจตองตอบคำถามนี้กับตัวเองวาท่ีเขาไมทำงานน้ัน เพราะ
หน่ึง เราข้ีเกยีจทำ หรอื
สอง เราไมทราบวาจะทำอยางไร หรอื
สาม เราไมทราบวาการทำงานคือการทำอะไร
ถาเปนคำตอบแรก อาจตองลาออกกลับไปอยูบานแทนที่จะมาที่ทำงานใหหนวยงานสงเคราะหไปวัน ๆ
ถาเปนคำตอบท่ีสอง อาจตองถอมตัวเองแลวเขาไปหาลูกนองบาง แลวเรียนรูวาเขาทำอะไรกันอยางไร
ถาเปนคำตอบท่ีสาม อาจตองสอบบรรจใุหม
ไมมคีำวา “สายไป” สำหรบัผทูีจ่ะต้ังตนทำสิง่ด ีๆ ใหม
แตการเปล่ียนภาพลกัษณของตวัเองจากคนไมทำงาน มาเปนคนทำงาน ดเูหมือนยากพอ ๆ กบัการสรางกรุงโรม
ถาไมเริ่มสรางต้ังแตวันนี้ บางทีอาจสรางไมทันไดเห็นกรุงโรมก็ได
ฉบับหนา เด๋ียวมาเจอ “เม่ือลูกนองไมทำงาน” ละกนั

ในบางหนวยงาน หัวหนาท่ีไมทำงานหาไดไมยาก และถามีอยู
เปนจำนวนมากก็จะพบวา การบรรลเุปาหมายของงานบางหนวยงานน้ัน ลกูนอง
ที่มีความรับผิดชอบ ลูกนองท่ีขยันทำงานจะเหน่ือยยากเปนพิเศษ ถาลองไป
สังเกตการณในกลุมคนท่ีทำงานกันจะรูสึกตอหัวหนาวา คนท่ีขยันทำงาน
ตองทุมเท เสียสละตัวเองในการทำงานมากเหลือเกินจนเปนกิจวัตร ทั้งท่ี
การเสียสละ ทุมเทขนาดหนักสาหัสปานน้ันควรจะเกิดขึ้นเปนครั้งคราว
ตามความจำเปนของงานและสถานการณ แตการณกลับปรากฏวา คนเหลาน้ี
“เหน่ือยทุกวัน ทัง้ป”

อะไรกนันักกันหนา กะอีแคหวัหนาไมทำงานแคคนเดียว ถงึไดมากเรือ่ง
ขนาดน้ี

ก็คือ
ไมคิดสรางงานใหลูกนองไดทำแลวเกิดความภูมิใจ
ไมเคยคิดท่ีจะเขาไปรับรูและแกไขปญหาใหแกลูกนอง
เล่ียงการกระทำท่ีจะทำใหลูกนองไมพอใจแมงานจะเสียหายก็ยอม
ไมทำงานหนักเขา ก็ทำงานไมเปน เพราะขาดความรูวาแตละงาน

เขาทำกันอยางไร การใชเหตุผลในการตัดสินใจแตละเร่ืองมักจะแปลก ๆ
ที่ไมสอดคลองกับสถานการณ และปฏิบัติไมไดในโลกของความเปนจริง

ฯลฯ (แปลวาจาระไนไมจบ)
ถาจะหาตนตอของความนาปวดหัวเหลาน้ี สวนหน่ึงนาจะมาจาก

คุณภาพในการคัดเลือกคนท่ีจะมาเปนหัวหนา
เรายืนยันวาเราใชระบบคุณธรรม แตบางครั้งเราก็หลงคุณธรรม

จนเลือกคนที่เราคิดวาเปนคนดีแตไมมีความสามารถมาทำงานใหแกสวนรวม
หรือสังคม

คนดีจริง ๆ เม่ือตองเขามาทำงานในหนาท่ีตำแหนงใด แมเบ้ืองตนจะไมมี
ความสามารถมาก แตกจ็ะสำนกึอยเูสมอวา โอกาสท่ีตนเองไดมานัน้ ควรทีต่นเอง
จะทำตัวเองใหมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับตำแหนง และสามารถทำงาน
ใหเกิดประโยชนแกงานไดมากขึ้น

คนดีที่หลงอยูกับความดีของตัวเอง แลวไมคิดอานจะพัฒนาตัวเอง
เพื่อสรางประโยชนแกคนหมูมากหรือสวนรวม นาจะเปนคนดีที่อยูกับบาน



⌫  ⌫    53

พระราชกฤษฎกีา

พระราชกฤษฎกีาการจายเงนิเดือน เงินป บำเหนจ็ บำนาญ และเงนิอ่ืนในลกัษณะเดยีวกัน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดหลักเกณฑการจายเงินเดือนของขาราชการระหวางลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรและไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ และแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการจายเงินเดือนของขาราชการซึ่งลาอุปสมบทใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๐ ก วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๔

พระราชกฤษฎกีากำหนดจำนวนเงนิฝากท่ีไดรบัการคมุครองเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดจำนวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองเปนการทั่วไป ซึ่งสูงกวาที่กำหนดไวในมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบญัญัตสิถาบันคมุครองเงนิฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๙  ตอนที ่๙๒ ก วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๑๐

พระราชกฤษฎกีากำหนดใหผลิตภัณฑอตุสาหกรรมรถยนตทีใ่ชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบดิดวยประกายไฟ
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซินตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๖ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

เรือ่งสำคัญทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา
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พระราชกฤษฎกีากำหนดเจาหนาท่ีของรัฐและผมูอีำนาจออกบัตรประจำตวัเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบญัญัติ
บตัรประจำตัวเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีและผูชวยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ และประธานผูแทนการคาไทยและผูแทนการคาไทยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยผแูทนการคาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเจาหนาทีข่องรัฐ

เลม ๑๒๙  ตอนที ่๙๖ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๖

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๔๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ใหแกผูมีเงินได แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใชนิติบุคคล
สำหรับเงินปนผลท่ีไดจากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเปนเวลาสิบปภาษีตอเนื่องกันนับแตปภาษีที่มีการจดทะเบียน
จัดต้ังกองทุนรวม และยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในทรัพยสิน
และกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารท่ีเกิดขึ้นหรือเน่ืองมาจาก
การโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน บางกรณี

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๖ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๙

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสำหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาเชาพ้ืนท่ี
คากอสรางสถานที่จัดแสดงคาประกันภัยคาระวาง หรือคาขนสงสินคาและอุปกรณที่ใชในการเขารวมงานออกราน
งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินคาในประเทศที่ไดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙  ตอนที ่๙๖ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๒๒

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนภาษมีลูคาเพิม่ (ฉบบัที ่๕๔๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับการขายสินคาและการใหบริการของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน)

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๑ ก วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๒๗

พระราชกฤษฎกีากำหนดจำนวน ทีต่ัง้ เขตศาลและวนัเปดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหจังหวัดบึงกาฬอยูในเขตศาลแรงงานภาค ๔

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๑ ก วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๓๐
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการขอรบัใบอนญุาตใหจดัต้ังโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลีย่นแปลงรายการ
ในตราสารจดัตัง้ และการกำหนดขนาดท่ีดนิทีใ่ชเปนทีต่ัง้ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
กำหนดรายการและการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง และกำหนดขนาดของที่ดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในระบบ

เลม ๑๒๙  ตอนที ่๙๒ ก วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๑๗

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๙๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร

แกไขเพิม่เติมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร
เพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขในการกำหนดใหเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากกองทุนสำรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สำรองเล้ียงชีพเปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๒ ก วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๔๒

กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนยีมรายปใหแกผปูระกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานเปนเวลาหน่ึงป

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๒ ก วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๔๕

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐานในศูนยการเรยีน
พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๑ ก วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๓๕

กฎกระทรวงวาดวยการขึน้ทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ๒๕๕๕

ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. ๒๕๑๐

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๒ ก วนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

กฎกระทรวงยกเลกิกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกบางฉบบั ทีไ่มเหมาะสมกบั
กาลปจจุบนั (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ใหยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๒ ก วนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๑

กฎกระทรวงยกเลกิกฎกระทรวงซึง่ออกตามกฎหมายวาดวยรถยนตบางฉบบั ทีไ่มเหมาะสมกับกาลปจจบุนั
(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ใหยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบญัญัตริถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒

เลม ๑๒๙  ตอนที ่๑๐๒ ก วนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๓
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th

ระเบียบ

ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวีาดวยกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลอืเกษตรกร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

แกไขระเบียบในเรื่องเดียวกันเก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
และคุณสมบัติรวมท้ังการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกลาว

เลม ๑๒๙  ตอนพเิศษ ๑๔๖ ง วนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๑

ประกาศ

ประกาศ เรือ่ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงในเขตทองทีจ่งัหวัด
นราธวิาส จงัหวดัยะลา และจงัหวดัปตตาน ียกเวนอำเภอแมลาน

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
จงัหวัดยะลา และจงัหวัดปตตาน ียกเวนอำเภอแมลาน ออกไปอีกเปนเวลา ๓ เดือน นบัต้ังแตวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙  ตอนพเิศษ ๑๓๙ ง วนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๕ หนา ๑

คำวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู

คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู คำวนิจิฉัยที ่๑๒/๒๕๕๕ เรือ่ง พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐
หรือไม

พระราชบัญญัตขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ีสนันิษฐานใหกรรมการผจูดัการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวา มีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบงัคับไมไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖ กรณจีงึไมจำตองวนิจิฉัยวา บทบญัญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูมาตราอืน่  ๆหรอืไม อกีตอไป

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๙๗ ก วนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๙๙

คำวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ คำวนิจิฉัยท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เร่ือง ผตูรวจการแผนดินเสนอเรือ่งขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการฝายตุลาการศาลยตุธิรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) มปีญหาเกีย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรอืไม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑๐)
เฉพาะในสวนท่ีบัญญัติวา “...มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ...” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคสาม

เลม ๑๒๙  ตอนท่ี ๑๐๐ ก วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕ หนา ๙๔
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สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับนี้ ขอเชิญชวน
ไปสัมผัสลมหนาวและความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยาน
แหงชาติภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทองท่ีอำเภอภูเรือ
และอำเภอทาล่ี อาณาเขตดานทิศเหนืออยูติดกับประเทศลาว
รูปพรรณสัณฐานของภูเ รือมีรูปรางลักษณะเหมือนเรือใหญ
บนยอดดอยสูงเปนภูผาสีสันสะดุดตาหินบางกอนมีลกัษณะเหมือน
ถูกปนแตงไว ชาวบานเรียกวา “กวานสมอ” ประกาศเปนอุทยาน
แหงชาตเิมือ่วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๒

กันยนี

ไปไหนไปกัน

ท่ีมา - http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=2911&news=1
- http://www.dnp.go.th

อุทยานแหงชาตภิเูรอื หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ
๕๖๘ กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถโดยสาร
ประจำทาง เคร่ืองบิน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก จุดชมวิว
ทิวทัศนเดโช ผาโหลนนอย ผาซำทอง น้ำตกหวยไผ ถ้ำหินแตก
สวนหินเตา พืชพนัธทุีน่าสนใจ ไดแก กุหลาบปา กลวยไมทีส่วยงาม
เชน มาว่ิง สามปอย ไอยเรศ เอ้ืองคำ เอ้ืองผึง้ และเอ้ืองเงิน

ในปนี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดกิจกรรม
หนาวน้ีใจเดียว เที่ยวเมืองเลย เทศกาลตนคริสตมาสภูเรือ
ครัง้ท่ี ๑  ระหวางวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๑  มกราคม ๒๕๕๖
ณ ลานคริสตมาสภูเรอื ซึง่มกิีจกรรมท่ีนาสนใจ ไดแก การจดทะเบียน
สมรสทามกลางทุงคริสตมาส การจัดนิทรรศการของหนวยงาน
การออกรานไมดอกไมประดับ และอาหารตาง ๆ รวมท้ังกิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
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ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

ทีม่า : หนงัสอื “ขอมลูพืน้ฐาน ๗๕ ป ประชาธิปไตยไทย ๒๔๗๕-๒๕๕๐” โดย ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
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รฐัธรรมนญูฉบบัตาง ๆ ของไทย
ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๕๐

ฉบับที่ ๑ พระราชบัญญัติธรรมนูญแผนดินสยามชั่วคราว
พทุธศกัราช ๒๔๗๕

ฉบับที่ ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑) รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒) รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓) รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พทุธศกัราช ๒๔๘๕

ฉบับที่ ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙

ฉบับที่ ๔ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว ลงวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๔๙๐
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๒)

พ.ศ. ๒๔๙๑
(แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่๓)

พ.ศ. ๒๔๙๑

ฉบับที่ ๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒

ฉบับที่ ๖ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพ่ิมเติม พทุธศักราช ๒๔๙๕

ฉบับที่ ๗ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒

ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑

ฉบับที่ ๙ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕

ฉบับที่ ๑๐ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๑๗ (แกไขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่๑)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘

ฉบับที่ ๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙

ฉบับที่ ๑๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐

ฉบับที่ ๑๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

ฉบับที่ ๑๔ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔

ฉบับที่ ๑๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

ฉบับที่ ๑๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

ฉบับที่ ๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

ฉบับที่ ๑๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



60

ระยะเวลาทีใ่ชรฐัธรรมนญูฉบับตาง ๆ
ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๕๐

       รฐัธรรมนญู

ฉบับที่      พ.ศ.          ระยะเวลาทีใ่ชในการปกครอง        รวมเวลา

๑ ๒๔๗๕ (ชัว่คราว) ๒๗ ม.ิย. ๒๔๗๕-๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕ ๕ เดือน ๑๓ วนั

๒ ๒๔๗๕ (๑๐ ธ.ค.) ๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕-๙ ธ.ค. ๒๔๘๙ ๑๓ ป ๔ เดือน ๒๙ วนั

๓ ๒๔๘๙ ๑๐ พ.ค. ๒๔๘๙-๘ พ.ย. ๒๔๙๐ ๑ ป ๕ เดือน ๒๘ วนั

๔ ๒๔๙๐ ๙ พ.ย. ๒๔๙๐-๒๓ ม.ีค. ๒๔๙๒ ๑ ป ๔ เดือน ๑๔ วนั

๕ ๒๔๙๒ ๒๓ ม.ีค. ๒๔๙๒-๒๙ พ.ย. ๒๔๙๔ ๒ ป ๘ เดือน ๖ วนั

๖ ๒๔๙๕ ๘ ม.ีค. ๒๔๙๕-๒๐ ต.ค. ๒๕๐๑ ๖ ป ๗ เดือน ๑๒ วนั
(แกไขเพ่ิมเตมิจาก ๒๔๗๕)

๗ ๒๕๐๒ ๒๘ ม.ค. ๒๕๐๒-๒๐ ม.ิย. ๒๕๑๑ ๙ ป ๔ เดือน ๒๒ วนั

๘ ๒๕๑๑ ๒๐ ม.ิย. ๒๕๑๑-๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔ ๓ ป ๔ เดือน ๒๗ วนั

๙ ๒๕๑๕ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๑๕-๗ ต.ค. ๒๕๑๗ ๑ ป ๙ เดือน ๒๒ วนั

๑๐ ๒๕๑๗ ๗ ต.ค. ๒๕๑๗-๖ ธ.ค. ๒๕๑๙ ๒ ป

๑๑ ๒๕๑๙ ๒๒ ต.ค. ๒๕๑๙-๒๐ ต.ค. ๒๕๒๐ ๑๑ เดอืน ๒๘ วนั

๑๒ ๒๕๒๐ ๙ พ.ย. ๒๕๒๐-๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ ๑ ป ๑ เดือน ๑๓ วนั

๑๓ ๒๕๒๑ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑-๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ ๑๒ ป ๒ เดือน ๑ วนั

๑๔ ๒๕๓๔ ๑ ม.ีค. ๒๕๓๔-๙ ธ.ค. ๒๕๓๔ ๙ เดือน ๘ วนั

๑๕ ๒๕๓๔ ๙ ธ.ค. ๒๕๓๔-๑๑ ต.ค. ๒๕๔๐ ๕ ป ๑๐ เดือน ๒ วนั

๑๖ ๒๕๔๐ ๑๑ ต.ค. ๒๕๔๐-๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ ๘ ป ๑๑ เดือน ๙ วนั

๑๗ ๒๕๔๙ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙-๒๔ ส.ค. ๒๕๕๐ ๑๐ เดอืน ๒๔ วนั

๑๘ ๒๕๕๐ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๐-ปจจุบนั                 -
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การยกฐานะเทศบาลเมืองเปนเทศบาลนคร
โดยมีหลักเกณฑจำนวนราษฎรในการยกฐานะน้ัน
ในการนับจำนวนราษฎรตามมาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หมายรวมถึง
ผู ไมมีสัญชาติไทย  ผู ไมมีสถานะตามกฎหมาย
และคนตางดาวดวยหรือไม สามารถหาคำตอบได
ในบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับน้ี

เรือ่งเสรจ็ที ่๙๒๓/๒๕๕๕

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ง  การนับจำนวนราษฎรตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๐.๒/๔๑๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา เทศบาลเมืองแมสอดไดยื่นเ ร่ืองขอเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
เทศบาลเมืองแมสอดเปนเทศบาลนครแมสอดโดยระบุวา มีราษฎรจากฐานขอมูลการลงทะเบียนราษฎร สำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง จำนวน ๕๒,๓๕๐ คน และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปลีย่นแปลงฐานะเทศบาลเมืองแมสอด
เปนเทศบาลนครแมสอดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ตอมาไดมีผูรองเรียนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กลาวโทษนายกเทศมนตรีนครแมสอดวา ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการยกฐานะเทศบาลเมืองแมสอดเปนเทศบาลนครแมสอด
โดยการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานวามีราษฎรเกินกวาหาหม่ืนคน ทั้งท่ีมีราษฎรจริงเพียงสองหมื่นคนเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑในการยกฐานะ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดหารือคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ วา คำวา “ราษฎร” ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีความหมายรวมถึง
ผูไมมีสัญชาติไทย ผูไมมีสถานะตามกฎหมาย และคนตางดาวดวยหรือไม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายฯ เห็นวา
เม่ือพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ไมไดกำหนดนิยามคำวา “ราษฎร” ไว จึงตองพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติเก่ียวกับ
เร่ืองนั้น ซึ่งมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดนิยามคำวา “การทะเบียนราษฎร”
ใหหมายความวา งานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร โดยมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ กำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเวนการปฏิบัติเก่ียวกับ
การแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยายท่ีอยู การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำ

สงพรอมหนงัสอื ที ่นร ๐๙๐๑/๑๔๐๒ ลงวนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๕๕ ซึง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถงึสำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

คัดเลือกโดย จิตตา  กิตติเสถียรนนท

ทองถ่ินควรรู



62

ทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัว หรือการอื่นใดอันเก่ียวกับคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายท่ีเก่ียวดวยสัญชาติได
โดยกำหนดความหมายของคนซ่ึงไมมสีญัชาตไิทยไวดวย ดงัน้ัน คำวา “ราษฎร” ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตเิทศบาลฯ
จึงหมายถึงบุคคลที่ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวมีความเห็น ดังน้ี
(๑) การปกครองทองถิ่นควรเปนไปตามหลักการปกครองตนเองโดยราษฎรในเขตทองถิ่นน้ัน สวนราษฎรที่เปน

บุคคลสัญชาติอื่น กฎหมายไมไดกำหนดใหมีสิทธิเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นได การนับรวมราษฎรที่ไมมี
สัญชาติไทยและไมมีสิทธิเลือกตั้ง จึงนาจะขัดหลักการปกครองตนเอง และไมนาจะรวมเปนราษฎรตามความหมาย
ในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัเิทศบาลฯ ได

(๒) ราษฎรที่ถูกนับรวมเพื่อใหเขาหลักเกณฑในการยกฐานะเปนเทศบาลนครแมสอด มิใชบุคคลสัญชาติไทย
แตเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนทางดานความมั่นคงและรอสงตัว
กลับออกนอกราชอาณาจักร การนับรวมบคุคลดังกลาวเปนราษฎรตามความหมายในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตเิทศบาลฯ
จึงไมนาจะถูกตอง

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว มีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไมสอดคลองกับความเห็นของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยจึงใหหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาวาความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินถูกตองหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีผูแทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว เห็นวา
หลักในการปกครองทองถิ่นคือ การจัดใหมีองคกรทางปกครองข้ึนเพื่อจัดใหมีบริการสาธารณะแกประชาชนหรือราษฎร
ที่อยูอาศัยในเขตทองถ่ินนั้น การท่ีกฎหมายกำหนดฐานะของทองถ่ินใหแตกตางกัน ก็โดยคำนึงถึงจำนวนพลเมือง
หรือราษฎรท่ีอยูอาศัยในทองถิ่นน้ันวามีมากหรือนอยเพียงใด เพ่ือจักไดใหบริการไดถูกตองทั้งในแงของการใหบริการ
และในแงของรายไดที่จะไดรับเพ่ือนำมาจัดบริการสาธารณะ การนับจำนวนพลเมืองหรือราษฎรเพ่ือประโยชนในการจัดฐานะ
ของทองถ่ิน จึงตองคำนึงถึงบุคคลท่ีมีสิทธิใชบริการและมีหนาท่ีในการเสียภาษีอากรตาง ๆ บุคคลท่ีจะถือไดวามีสิทธิใชบริการ
และมีหนาท่ีในการเสยีภาษีอากร ยอมไดแกบคุคลท่ีมสีทิธิอยอูาศัยในทองถ่ินโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนผมูสีญัชาตไิทย
หรือไม และไมวาจะมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม เพราะแมแตผูมีสัญชาติไทยก็มิไดมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ดังนั้น คำวา “ราษฎร”
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงหมายถึง บุคคลที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลโดยชอบดวยกฎหมาย สำหรับ
การตรวจสอบหลักฐานวาบุคคลใดอยูอาศัยในเขตเทศบาลโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ยอมเปนไปตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งอาจเปนผูมีชื่อในทะเบียนบานหรือเปนผูมีชื่อ
ในทะเบียนประวัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง๑ กำหนดหลักเกณฑไวใหก็ได

  อชัพร จารจุนิดา

(นายอชัพร จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สงิหาคม ๒๕๕๕

๑ มาตรา ๕ ใหรฐัมนตรีมอีำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเวนการปฏบิตัเิกีย่วกับการแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยาย
ทีอ่ย ูการสำรวจตรวจสอบหรอืปรบัปรงุการทะเบยีนราษฎร การจัดทำทะเบยีนประวตั ิการจัดทำบตัรประจำตวัหรอืการอ่ืนใดอนัเก่ียวกับคน
ซึง่ไมมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายทีเ่กีย่วดวยสญัชาตไิด
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกำหนดคาธรรมเนยีมทีจ่ะเรยีกเก็บไมเกนิอตัราทายพระราชบัญญตันิีไ้วดวยก็ได

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.krisdika.go.th
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ศิริ  เลิศธรรมเทวี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา กิตติเสถียรนนท, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ประธาน  ผุดผอง, ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, ศรินยา  สาขากร,

สุกัญญา อินทโชติ, สุภาวดี  แกวประดับ, สมศรี นาคจำรัสศรี, ออนฟา  เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร เนตรนพิชญ หนูคำสิงห, วิบูลยลักษม มีชัย, สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายประชาสัมพันธ สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการท่ัวไป กนกวรรณ  พงษพันธ, เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

TATSU

คงปฏิเสธไมไดวาโลกของเราในปจจุบันตองเผชิญกับภัยพิบัติตาง ๆ เปน
จำนวนมาก และนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ การเกิดภัยพิบัติแตละคร้ัง
ไมวาจะเปนแผนดินไหว อุทกภัย หรือการเกิดพายุตาง ๆ ลวนแตทำใหการดำรงชีพ
ของประชาชนในขณะนั้นมีความยากลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัย
จะสงผลใหน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคขาดแคลนหรอืมจีำนวนจำกัด และดวยเหตุนีเ้อง
จงึไดมผีคูดิคนเครือ่งกรองน้ำฉุกเฉิน หรือ Source of Water ขึน้ เพ่ือเปนอุปกรณชวยในการ
กรองน้ำจากท่ีตาง ๆ มาใชเพื่อการบริโภคและอุปโภคในชวงที่เกิดเหตุการณอุทกภัย

เครื่องกรองน้ำฉุกเฉินมีคุณสมบัติเหมือนเคร่ืองกรองน้ำปกติทั่วไป แตจะมี
รูปลักษณและวิธีการใชงานที่แตกตางกัน โดยตัวเครื่องประกอบดวย แทงกรองน้ำ
และวงแหวนรูปเคร่ืองหมายกากบาท ซึ่งภายในแทงกรองน้ำไดบรรจุวัสดุที่ชวยในการ
กรองน้ำใหสะอาดเอาไว วิธีการใชงานจะเริ่มจากการวางวงแหวนรูปเครื่องหมาย
กากบาทลงบนน้ำ จากน้ันนำแทงกรองน้ำใสเขาไปในวงแหวนและกดลงไปจนสุด
เพ่ือใหน้ำไหลเขาไปในเครื่องกรองน้ำ และเม่ือน้ำไหลเขาไป ก็จะไปผานวัสดุภายใน
เคร่ืองกรองท่ีชวยทำใหน้ำสะอาดและสามารถนำมาบริโภคได

เคร่ืองกรองน้ำฉุกเฉินนับวามีประโยชนอยางย่ิงหากเกิดเหตุการณอุทกภัยข้ึน
เพราะจะทำใหประชาชนมีน้ำเพ่ือการบริโภคและอุปโภคใชในชวงเวลาดังกลาว
ซึ่งก็ตองลองติดตามดูวาเคร่ืองกรองน้ำฉุกเฉินน้ีจะมีใหใชไดเม่ือไร

เครือ่งกรองน้ำฉกุเฉนิ
(Source of Water)

นวัตกรรมรอบโลก

ทีม่า : http://www.tuvie.com/source-of-water-by-wang-can/
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แสงสองปญญา

 หนาท่ีของบัณฑิต คอืการฝกตน

 ธรรมละเอยีดและลึกซ้ึง ไมควรประมาทโดยคดิวาเขาใจแลว

 ธรรมคอืสิง่ทีม่จีรงิ แตในขณะน้ีทีฟ่งธรรมเขาใจเพยีงช่ือและเพียงคำพดูถงึสิง่ทีม่จีรงิ

 จติเปนธาตุชนดิหนึง่ เพราะมีจรงิ ๆ  ใคร ๆ  กไ็มสามารถจะเปลีย่นแปลงลกัษณะนีไ้ดเลย

 สิง่ทีม่จีรงินัน้ จรงิอยางไร กเ็ปนจรงิอยางน้ัน
เดีย๋วน้ีกำลงัมสีิง่ทีก่ำลงัเปนจรงิอยางนัน้ทกุขณะ
คอื เปนธาตุทีส่ามารถจะรสูิง่หนึง่ส่ิงใดท่ีกำลงัปรากฏ เชน “เห็น”
ไมมใีครตองไปทำอะไรขึน้มาเลย แตขณะน้ีกเ็ห็น
แตวามีความเห็นถูก มคีวามเขาใจถูก และรคูวามจรงิของ “เห็น” แคไหน

 ฟงธรรมบอย ๆ  เนอืง ๆ  กเ็พือ่ใหถงึความเขาใจสิง่ทีม่จีรงิในขณะน้ีตามความเปนจรงิ

 ถาไมมกีารฟงการไตรตรอง กไ็มมทีางท่ีจะเขาใจสภาพธรรม
ซึง่มีเปนปกตใินชวีติประจำวันได

⌫  
⌫⌦
⌫   
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