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อาศิรวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
โคลงสี่		
อัญชลิตมหิทธิเดชแจ้ง
วิริยะพระดาลดล
ราชดำ�ริเลิศผล
ราชกิจเกริกอะคร้าว
		
บุญไทยมีผ่านเผ้า
อวยสุขสิริสวัสดิ์
พืชพิษฝิ่นทรงขจัด
พันธุ์พืชเมืองหนาวถ้วน
		
พลังงานธรรมชาติเกื้อ
แสงสุริยะ ลม ธารา
ทรงค้นคิดพัฒนา
อัจฉริยะพระเลิศล้ำ�
		
อัญเชิญไตรรัตน์อ้าง
ทิพย์เทพทั่วสกลหนุน
อวยจตุพิธพรอดุลย์
พระสุขภาพเพริศพร้อม
		
ชนมายุยิ่งร้อย
ทรงพระสราญรมณีย์
พระเกียรติพระเกริกทวี
พสกนิกรเทิดพระแก้ว

เจนสกล
สุขด้าว
พสกเทิด ทูนแฮ
แหล่งหล้าสดุดี
ผดุงรัฐ
ราษฎร์ล้วน
ฟื้นป่า อุดมแล
เหมาะแท้พระราชทาน
กูลประชา
แหล่งน้ำ�
แทนทด ถ้วนแล
โลกซ้องสรรเสริญ
อิทธิคุณ
เนื่องน้อม
ภูธเรศ เกษมแล
ประลาตร้างโรคา
ขวบปี
ผ่องแพร้ว
ลือเลื่อง โลกแล
อยู่เกล้าเกษมศานต์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประพันธ์)
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ขอคุยด้วย
ในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สลค. สาร ได้นอ้ มน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวพระราชด�ำริเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินชีวติ และการปฏิบตั งิ านแก่ทา่ นผูอ้ า่ น นอกจากนี้ ได้นำ� ค�ำชีแ้ จงนโยบายรัฐบาล
ในภาพรวมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ มาน�ำเสนอด้วย อนึง่ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอขอบคุณ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เป็นอย่างสูงทีไ่ ด้กรุณาประพันธ์บทอาศิรวาท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ในนามส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

สารบัญ

อาศิรวาท		

๒

บทความพิเศษ : เศรษฐกิจพอเพียง		๔
บทความพิเศษ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับโลกาภิวัตน์

๑๐

การน�ำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๔

รู้ รัก ภาษาไทย : ทิวลิปคิงภูมิพล
กุหลาบพระนามสิรินธร
จ�ำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี
มะลิเฉลิมนรินทร์
การชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม

เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		๓๒
มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ		๓๔

๑๖

ท้องถิ่นควรรู้ : แนวทางการปฏิบัติ		๓๘
ในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒		
สุขกายสบายใจ : อยู่อย่าง ส.ว.		๔๒

๑๙

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

การมอบหมาย/มอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี 		๒๓
และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง		๔๗
เก็บไว้ในหทัย		๔๘

ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมชาย พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รุจิรา ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สุพศิน สุเมธิวิทย์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว, จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธาน ผุดผ่อง, ปราณี สาสน์ธรรมบท, พงษ์เทพ พ่วงเสมา, สมศรี นาคจำ�รัสศรี, อมราลักษณ์ รักษ์วงศ์
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์
กัญชลี จำ�นงค์วงศ์, จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ, วิบูลย์ลักษม์ มีชัย
ดวงกมล แสงสุวรรณ
วัลภา สุขผล
กนกวรรณ พงษ์พันธ์, เกศรา ไชยพิทักษ์, เขมจิรา ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำ�อาง, นภ วรทัต, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม, อาทิตติยา คำ�ตา
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓
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บทความพิเศษ :

เศรษฐกิจพอเพียง

*

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจทีส่ ามารถ
อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (SelfSufficiency) อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน โดยต้องสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ
ตัง้ ตัวให้มคี วามพอกินพอใช้ ไม่ใช่มงุ่ หวังแต่จะทุม่ เท
สร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำ�ดับต่อไปได้

*

คัดลอกจากเอกสาร “เศรษฐกิจพอเพียง” ของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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หลักการพึ่งตนเอง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดำ�รงชีวติ
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการคือ
๑. ด้านจิตใจ
ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสำ�นึกที่ดี
สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจติ ใจเอือ้ อาทร ประนีประนอม
ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังพระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการพัฒนาคน ความว่า “...บุคคลต้องมี
รากฐานทางจิตใจทีด่ ี คือ ความหนักแน่นมัน่ คงในสุจริตธรรม และความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้จนสำ�เร็จทัง้ ต้องมีกศุ โลบายหรือวิธกี ารอันแยบยล
ในการปฏิบตั งิ าน ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผ์ ลทีแ่ น่นอน และ
บังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
๒. ด้านสังคม
แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่าย
ชุมชนทีแ่ ข็งแรง เป็นอิสระ ดังพระราชดำ�รัส ความว่า “...เพือ่ ให้งานรุดหน้าไป
พร้อมเพรียงกัน ไม่ลดหลัน่ จึงขอให้ทกุ คนพยายามทีจ่ ะทำ�งานในหน้าที่
อย่างเต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมด
เป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า โดยให้
ยึดหลักการของความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ด้านเทคโนโลยี
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีทเี่ ข้ามาใหม่
มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน
และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม
ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ของเราเอง
๕. ด้านเศรษฐกิจ
แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่
การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่ง
ลดรายจ่ายก่อนเป็นสำ�คัญและยึดหลักพออยูพ่ อกิน พอใช้และสามารถ
อยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น
ดังพระราชดำ�รัสตอนหนึ่ง ความว่า

“

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ น
ของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
มีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี ำ�นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์
สุจริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม ดำ�เนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติปญ
ั ญา และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
แนวพระราชดำ�ริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชด�ำริเกีย่ วกับ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางการด�ำเนินชีวติ แก่พสกนิกร
ชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปีแล้ว ตัง้ แต่กอ่ นทีป่ ระเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ เมื่อกลางปี ๒๕๔๐ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย�้ำ
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้พสกนิกรรอดพ้น และสามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็น
ความส�ำคัญของความ “พออยู่พอกิน” ว่ามีผลอย่างไรต่อราษฎร
และประเทศชาติ

“พออยู ่ พ อกิ น ”

.....หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน
ทำ�สัก ๑/๔ ประเทศชาติของเรา
ก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้.....

”
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“

“

...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา
จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
ว่าเมืองไทยเชย
ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราอยู่พอมีพอกิน
และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน
มีความสงบ
และทำ�งาน ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด
แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราจะยอดยิ่งยวดได้...

...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ
การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้ในการผลิต
ทำ�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย
จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้น
ก็ทำ�ให้คนว่างงานลง
เพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปทำ�
เป็นเหตุให้ความยุ่งยากตกต�่ำทางเศรษฐกิจขึ้น
เพราะคนที่ว่างงานยากจนลง
และผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก
จึงน่าจะดัดแปลงแนวคิดปฏิบัติ
ในการส่งเสริมความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอื่น ๆ
เพื่อความอยู่รอด...

”

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

“

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘

...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำ�คัญ สำ�คัญที่เราพออยู่พอกิน
และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน หมายความว่า
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...

“

”

...ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ไม่ต้องทั้งหมดแม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่
ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้
การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน
เพราะเดือดร้อน
แต่ว่าถ้าทำ�ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้...

”

“

...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า
ทุกคนครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว
จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเอง
สำ�หรับครอบครัว อย่างนั้นเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำ�เภอ
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก
อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย
จริง อาจจะล้าสมัย
ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทย
เป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้...

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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“

...การพัฒนาประเทศ
จำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐาน
คือ ความพอมีพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคง
พร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขึ้นสูงโดยลำ�ดับต่อไป...

”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

“

...คำ�ว่าพอเพียง
มีความหมายกว้างออกไปอีก
ไม่ได้หมายถึงการมีพอใช้สำ�หรับใช้ของตัวเอง
มีความหมายว่าพอมีพอกิน...
พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...

”

“

...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า
มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย
ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ
แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย
แต่ก็ทำ�ให้มีความสุข
ถ้าทำ�ได้ก็สมควรที่จะทำ�
สมควรที่จะปฏิบัติ...

“

”

...Self-Sufficiency
นั้นหมายความว่า
ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น
อยู่ได้ด้วยตนเอง...

“

”

...คนเราถ้าพอในความต้องการ
มันก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าทำ�อะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ
ซื่อตรงไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข...

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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“

...เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความว่า
เป็นเศรษฐกิจชุมชน
คือ หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้าน
หรือในท้องที่ให้สามารถที่จะพอมีพอกิน
มันเริ่มด้วย พอมี พอกิน
พอมีพอกินได้พูดมาหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้ว
ให้พอมีพอกิน
แต่ได้พอมีพอกินมันเริ่มต้นของเศรษฐกิจ
เมื่อปีที่แล้วบอกว่า
ถ้าพอมีพอกินก็ เอฟฟีเซียนซี อีโคโนมี
การพอมีพอกินของตัวเองนัน้
มันเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน
มันไม่ใช่ว่า เศรษฐกิจพอเพียง...

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

“

...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย�้ำแล้วย�้ำอีก
แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า
Sufficiency Economy
ภาษาไทยก็ต่อว่า
ว่าไม่มี Sufficiency Economy
แต่ว่าเป็นคำ�ใหม่ของเราก็ได้
ก็หมายความว่า ประหยัด
แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว
ทำ�อะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน
ทำ�อะไรด้วยเหตุและผล
จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุข
แต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...

”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
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“

...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ
ทำ�อะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง
คือทำ�จากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไป
เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท
คนชอบเอาคำ�พูดของฉัน
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำ�เป็น Self-Sufficiency
มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด
ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy
เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู
ไม่ใช่ไปจำ�กัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู
เขาต้องการดูเพื่อสนุกสนาน
ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป
เขามี TV ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า
แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือย
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit
และยังใส่ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔
ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข

”

		 สรุป
แนวพระราชดำ�ริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานไว้นนั้ กระชับและชัดเจนยิง่ นอกจากนัน้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.) ยังได้กล่าวสรุปความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริว่า หมายถึง “เศรษฐกิจ
ทีส่ ามารถอุม้ ชูตวั เองได้ ให้มคี วามพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency)
อยูไ่ ด้โดยไม่เดือดร้อน ซึง่ ต้องสร้างพืน้ ฐานทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดเี สียก่อน คือให้ตนเองสามารถอยูไ่ ด้อย่างพอกินพอใช้ มิได้มงุ่ หวัง
ทีจ่ ะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญรวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว”
จะเห็นได้วา่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจ
ได้งา่ ย มีความหมายทีช่ ดั เจน ไม่ยากแก่การรับรูแ้ ละการนำ�ไปปฏิบตั ิ
ดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริที่เกิดผลสำ�เร็จแล้วมากมาย
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินกับแก้ไขวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมของไทย
เศรษฐกิจพอเพียงสำ�หรับเกษตรกร
ทางออกของการแก้ปญ
ั หาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้
คือ จะต้องช่วยให้ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นภาคเกษตรและทีก่ ลับคืนสูภ่ าคเกษตร
มีงานทำ�มีรายได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างรากฐานของชนบท
ให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำ�หรับเกษตรกร ตามแนว
พระราชดำ�ริ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม่” ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่หนึ่ง
มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด
ขจัดการใช้จ่าย
ขั้นที่สอง
รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อทำ�การผลิต การตลาด การจัดการ
รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ
ขั้นที่สาม
สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
การจัดการ และข่าวสารข้อมูล โดยมีนัยสำ�คัญ คือ
ประการแรก
เป็นระบบเศรษฐกิจทีย่ ดึ ถือหลักการทีว่ า่ “ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน”
โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมือ่ เหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึงค�ำนึงถึง
การผลิตเพื่อการค้า ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นก�ำไร

ของเกษตรกร ลักษณะเช่นนี้ เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้ ำ� หนด
หรือเป็นผู้กระท�ำต่อตลาด แทนที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระท�ำหรือ
เป็นตัวก�ำหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่และหลักใหญ่ส�ำคัญยิ่ง คือ
การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง
เช่น ข้าว น�้ำ ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
ประการที่สอง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำ�คัญกับการรวมกลุม่ ของชาวบ้าน
ทัง้ นี้ กลุม่ ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูด้ ำ�เนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทัง้ การเกษตรแบบผสมผสาน
หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำ�ธุรกิจค้าขาย และการท่องเทีย่ ว
ระดับชุมชน ฯลฯ เมือ่ องค์กรชาวบ้านเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาให้เข้มแข็ง
และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชน
ก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหา
ในทุก ๆ ด้าน ซึง่ จะทำ�ให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้อย่าง
มีเสถียรภาพซึง่ หมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวต่อสภาวการณ์
ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น
ประกาศที่สาม
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา
ความเอือ้ อาทรและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรง
ร่วมใจเพือ่ ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำ�เร็จ ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้
จึงมิได้หมายถึง รายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์
ในด้านอืน่ ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมัน่ คงให้กบั สถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน ความสามารถในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป
กล่าวโดยสรุป คือ
แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงทีม่ สี าระสำ�คัญดังกล่าว
ข้างต้นนั้น น่าจะนำ�มาใช้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไทย
ในระยะต่อไป แม้วา่ วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีอ้ าจจะเป็นสิง่ ที่
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แต่ผลกระทบต่าง ๆ จะไม่รนุ แรงมากนัก ถ้าหาก
ทุกภาคทุกส่วนของสังคมมีการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลัก
ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
รวมทัง้ มีความเอือ้ อาทรต่อคนอืน่ ๆ ในสังคมเป็นประการสำ�คัญ ถึงแม้วา่
ข้อคิดทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปสู่กลุ่มเกษตรกร หรือผู้มีที่ดินทั้งหลาย
แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องกลับไปสูภ่ าคเกษตรกรรมทัง้ หมด
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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บทความพิเศษ :

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
กับโลกาภิวัตน์

*

ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน

“...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นปกติสุขมาช้านาน
เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและการร่วมแรงร่วมใจกันในการบ�ำเพ็ญกรณียกิจ
ต่าง ๆ ตามหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายส�ำคัญสุด...
คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ท�ำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่าง
แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความไม่ประมาทและด้วยความมีสติ
รู้ตัวอยู่เสมอ...”
พระราชด�ำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
หลักและแก่นแท้ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญา
ที่ชี้ถึงแนวทางในการด�ำรงชีวิต
และการปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และระดับรัฐบาลหรือประเทศ
ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด�ำเนินการไปในทางสายกลาง
ไม่สุดโต่ง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์จะเห็นว่าเป้าประสงค์

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีจุดเน้นที่ส�ำคัญที่สุดคือ
แนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีความหลากหลาย เช่น เมื่ออยู่บ้านภายใน
ครอบครัวแนวทางปฏิบัติในครอบครัวก็อาจแตกต่างจากแนวทาง
ของนักธุรกิจที่มุ่งปฏิบัติในการลงทุน หรือขยายกิจการของบริษัท
ดังนั้นแนวทางปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับระดับที่มีความเชื่อมโยงกับระดับ
ของการตัดสินใจ ทัง้ ในระดับปัจเจกครอบครัว แนวทางปฏิบตั ภิ ายใน
ชุมชน แนวทางปฏิบตั ใิ นภาคธุรกิจ และแนวทางปฏิบตั ขิ องภาครัฐบาล
แม้กระทัง่ ในภาคนิตบิ ญั ญัตทิ ตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามแนวทางสายกลาง ไม่สดุ โต่ง
ไม่เน้นทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้อยู่ได้กับโลกาภิวัตน์

คัดลอกจากจุลสารปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/จุลสารปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์.pdf)
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หลักของทางสายกลางที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการด�ำรงชีวิต
หลักของทางสายกลางจะน�ำมาซึ่งหลักของความคิดที่ว่า
ความพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล รวมถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ซึง่ ความพอเพียง
และเหตุผลของความพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
แต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว แต่ละชุมชน แต่ละประเทศ แต่ความพอเพียง
เหล่านัน้ ต้องเป็นความพอเพียงอย่างมีเหตุผล ซึง่ จะยึดโยงกับระบบภูมคิ มุ้ กัน
ความพอเพียงขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมท้องถิน่ ทุนในชุมชน หลักธรรมเนียม
และหลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้หลักการพอเพียง จะต้องอาศัยทั้งความรอบรู้
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นถึงนักวิชาการซึ่งมักจะ
คิดว่ารูแ้ ล้ว และข้ามขัน้ ตอนโดยไม่ได้วเิ คราะห์อย่างรอบคอบในการ
น�ำวิชาการมาใช้วางแผนหรือการด�ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานด้านจิตใจของคนในชาติให้มีส�ำนึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ด�ำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
เกิดความสมดุลทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
เมือ่ เข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจหลักการของความพอเพียงว่าคืออะไรแล้ว
จะต้องสามารถน�ำมาปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ความรู้ จริยธรรม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือ ต้องมีความเพียร
จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรือ่ ง “พระมหาชนก” จะเห็นว่า โดยหลักความรูป้ ระการแรก ไม่ใช่แต่
วิชชาปูทะเลอย่างเดียว ก่อนทีพ่ ระมหาชนกจะกระโดดจากเรือลงไป
ในน�ำ้ นัน้ ได้ทรงคิดอย่างรอบคอบแล้วซึง่ ในพระราชนิพนธ์เขียนไว้วา่
ท่านทรงน�ำนมกับน�ำ้ ตาลปัน้ เป็นก้อน และเสวยไว้กอ่ น เพราะทรงทราบดีวา่
ต้องมีพลังงานในการที่จะต้องว่ายน�้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และได้ใช้
น�้ำมันยางทากับผ้า เพื่อป้องกันพระองค์ก่อนที่จะกระโดดลงไป
ในน�ำ้ ซึง่ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้ทรงใช้หลักวิชาการ แม้แต่การดูแล
ต้นมะม่วงทีท่ รงใช้หลักวิชาการด้านการเกษตรขัน้ พืน้ ฐานอย่างแท้จริง
โดยหลักการทัง้ ๙ ประการทีใ่ ช้ในการดูแลต้นมะม่วงนัน้ นับเป็นหลักการ
ขัน้ พืน้ ฐานของวิชาการเกษตรโดยตรง เพราะฉะนัน้ จึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักเป็นเงื่อนไขในทุกสาขาวิชาชีพว่า
ต้องมีความมั่นใจว่าตนเองมีหลักวิชาการที่ถูกต้องชัดเจน

แต่ที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการน�ำหลักวิชาเหล่านั้น
มาวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นขัน้ ตอน โดยจะต้องมีจริยธรรม
และคุณธรรม ไม่วา่ จะอยูใ่ นสาขาใด ทัง้ แพทย์ นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์
นักธุรกิจ ล้วนต้องมีคณ
ุ ธรรมทัง้ สิน้ หรือถ้ามีคณ
ุ ธรรม มีหลักวิชาการ
แต่ไม่มีความเพียรก็จะไม่มีภูมิคุ้มกัน ในการยึดถือหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามส่วนที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมานั้น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไร เมื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงหลักความพอประมาณ มีเหตุผล เข้าใจ
ถึงหลักการขับเคลือ่ นฯ โดยใช้หลักวิชาการ คุณธรรม และความเพียร
จะช่วยให้เกิดความสมดุลและภูมคิ มุ้ กันทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ ในด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี นัน่ ก็คอื ความสมดุล
ในทุนทั้ง ๓ ทุนที่เป็นหลักค�้ำจุนประเทศของเราอยู่
ทุนทัง้ ๓ ทุน ได้แก่ หนึง่ ทุนทางด้านเศรษฐกิจ การท�ำมาหากิน
รายได้รายจ่าย สอง คือทุนทางด้านสังคมและทุนทีส่ าม ก็คอื ทุนทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
รอบ ๆ ตัวเรา เพราะฉะนัน้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
ในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐประเทศ
ก็จะมีความมั่นคงและยั่งยืน มีความสมดุลในทุนทั้งสามซึ่งองค์การ
สหประชาชาติโดยนายโคฟีอนั นันได้ยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีไ่ ด้พระราชทานว่า เป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ชาวตะวันตกเรียกว่า Sustainable Development
เงือ่ นไขทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้
ต้องเริ่มตั้งแต่ความรู้ การใช้คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และความเพียร และเป้าประสงค์สดุ ท้าย เมือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สังคมก็จะอยู่ดีมีสุข เมื่อสังคมอยู่ดีมีสุข
โดยยึดหลักจริยธรรม เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อยู่ดีมีสุขนั้น
ยังอยูใ่ นแง่ของการกินดีอยูด่ ี มีภาวะ มีบา้ น หรือปัจจัยทีพ่ ร้อมเพรียง
แต่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นคือ การอยู่เย็น อยู่ร่วมกันทั้งในเชิงของจิตใจ
และภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด

ทางสายกลาง

แนวทางการดารงอยู่ การปฏิบัติตนในทุกระดับ
ครอบครัว ชุมชน รัฐ – ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ

หลักการ
เงื่อนไข
เป้าประสงค์

มีเหตุผล

ความรอบรู้

ความรู้ในตัวตน ในหลักวิชา
รอบคอบ ระมัดระวัง

มีภูมิคุ้มกัน

คุณธรรม

ซื่อสัตย์ สุจริต

ความเพียร
อดทน
ขยันหมั่นเพียร

สังคมอยู่ดีมีสุข
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั นิ นั้ คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนายสิปปนนท์ เกตุฑัต
และผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านได้รวบรวมพระราชด�ำรัสเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและน�ำขึ้นกราบบังคมทูลและทรงมีพระบรมราชานุญาต
ให้เผยแพร่เมือ่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และมีการตัง้ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการขับเคลื่อน ๓ เรื่อง คือ
๑) การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พยายามเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการ ระบบ
การศึกษา และแบบไม่เป็นทางการของชุมชนมีการสร้างเครือข่าย
ของการแลกเปลีย่ นพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงคิดเพิม่
ในทางปฏิบัติ และ ๓) พยายามเผยแพร่และประสานงานกับองค์กร
ที่สนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�ำรงอยู่
และปฏิบตั ขิ องคนทุกระดับ เมือ่ มองถึงโครงสร้างครัวเรือน จุดเริม่ ต้น
ครอบครัวคือเสาหลักพืน้ ฐานของสังคมและขยับเพิม่ ขึน้ มาเป็นระดับ
ชุมชน ระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอประเทศไปจนถึงระดับโลก ทีส่ ำ� คัญคือ
การประพฤติตนเป็นคนดีมีเมตตา ซื่อสัตย์ สุจริต และสามัคคี
อีกประการหนึง่ คนเราต้องเข้าใจค�ำว่า ภูมสิ งั คม ทีม่ าจาก
ภูมศิ าสตร์คอื ภูมภิ าคต่าง ๆ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก จะมีความแตกต่าง
ในพืน้ ที่ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปลูกพืช อาหาร ตลอดถึงการผลิต
สินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันท�ำให้หมายความไปถึงสังคม
วัฒนธรรมด้วย ดังนั้นหากการจะน�ำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในแต่ละภูมภิ าคจึงต้องมีการศึกษาพูดคุยถึงปัญหาให้เห็นชัดเจนเข้าใจ
จึงจะเข้าถึงและเข้าไปพัฒนาได้ แต่ละภาคการแก้ปญั หาก็จะแตกต่างกัน
ออกไปตามตามพืน้ ที่ และทุกโครงการต้องใช้ปญ
ั ญาในแต่ละขัน้ ตอน
และต้องมีการศึกษาเรียนรูแ้ ละเข้าใจ ทุกภาคส่วนต้องเข้าไปมีสว่ นร่วม
และสุดท้ายจะย้อนกลับมาที่เรื่องของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี
มีความเพียร และความอดทนในการท�ำโครงการต่าง ๆ ดังนัน้ การปฏิบตั ติ น
ให้ถกู ต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีคณุ ธรรม ความรูแ้ ละความเพียร
จะสามารถน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้
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เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์
เมือ่ เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเด็นทีพ่ ระองค์ทา่ นได้พระราชทานมาเพือ่ ให้เราอยูไ่ ด้
กับโลกาภิวตั น์ อันดับแรก ก่อนทีจ่ ะท�ำแผนพัฒนาประเทศต้องมีความเข้าใจ
ก่อนว่า ความรูข้ องเราหรือสถานะของประเทศไทยนัน้ อยูใ่ นระดับใด
และจะพัฒนาประเทศไทยไปอย่างไร จะเห็นได้วา่ การพัฒนาประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากปี ๒๕๔๐ ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเกิดปัญหา
ด้านการเงิน ค่าเงินบาทพุง่ ขึน้ จาก ๒๕ บาท เป็น ๔๐ บาท ถึง ๕๐ บาท
เงินส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศลดลง ธุรกิจต่าง ๆ ปิดตัวลง คนกลับบ้าน
ในต่างจังหวัด เพราะไม่มีงานท�ำในกรุงเทพฯ แต่กย็ ังเป็นความโชคดี
ของประเทศเราในส่วนนั้น ที่พระองค์ท่านได้สร้างภูมิคุ้มกัน ก็คือ
การพัฒนาชนบทในสาขาเกษตร ถ้าวันนัน้ ประเทศไทยไม่มสี าขาเกษตร
ที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถอยกลับไปอยู่ในชนบทเพราะ
ไม่มงี านจะท�ำ และถ้านึกถึงภาพในขณะทีเ่ ราไม่มเี งินตราต่างประเทศ
แล้วต้องน�ำเข้าข้าว จะยิ่งล�ำบากกว่าเมื่อปีที่เราต้องเผชิญปัญหา
เรื่องของพลังงาน เพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลกนี้
ก่อนที่จะท�ำแผนฯ จะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า อะไรคือปัจจัยในการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบด้านของเรา ในช่วงที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจ
โลกมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลง
ในด้านของระบบโครงสร้าง ด้านกลไก และด้านตลาดเงิน ซึ่งไทย
เคยมีบทเรียนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจเมือ่ ปี ๒๕๔๐ มาแล้ว และวันนี้
ทุกอย่างก็กลับมาอยูใ่ นดุลยภาพอีก เงินทุนไหลเข้าตามปกติ แต่ประเด็น
ที่ส�ำคัญก็คือว่ากลไกทางด้านการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้
เราควรพิจารณาว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่
ข้อแรก เมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ตลาดหลักทรัพย์ของไทยต้องพึง่ พาทุนระยะสัน้ เป็นหลัก ศักยภาพของ
เงินบาทอาจจะถูกโจมตีโดยค่าเงินของกองทุนทีเ่ ก็งก�ำไรในช่วงข้ามคืนได้
เพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกไปในขณะนั้นก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในระดับหนึ่งของตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย
ข้อสอง หลังจากปี ๒๕๓๗ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้กำ� หนด
กฎเกณฑ์ทางด้านการค้าต่าง ๆ ซึง่ เป็นข้อตกลงทีเ่ รียกว่ากฎของโลก
(GlobalRule) เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารค้าอย่างเสรีและการเคลือ่ นย้าย
ของทุนอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น
ข้อสาม พลังงานยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างสูง จะเห็นได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตทางด้านรายได้ประชาชาติ
เช่น ถ้าราคาน�้ำมันอยู่ที่ระดับ ๕๐-๕๕ เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
ประเทศเราจะมีอัตราการขยายตัวถึงเกือบร้อยละ ๖ แต่ว่าน�้ำมัน
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ มือ่ น�ำเข้ามาแล้วจะท�ำให้เกิดเงินเฟ้อเมือ่ เกิดเงินเฟ้อ

ก็ตอ้ งปรับและแก้ไขเงินเฟ้อด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม เมือ่ อัตรา
ดอกเบีย้ สูงขึน้ ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานสูงขึน้ นัน่ ก็คอื ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ต่อระบบกระบวนการผลิตของประเทศ เพราะฉะนัน้ ต้องพิจารณาว่า
เรามีความเข้าใจในความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจไทยต่อระบบ
โลกาภิวัตน์ในด้านของทุนเสรีนิยมมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ ต้องเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีในช่วง ๒๐-๓๐ ปีทผี่ า่ นมา ทุกคนคงจะ
เข้าใจยุคที่เราเรียกว่า ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเทคโนโลยี
มีบทบาทต่อการพัฒนาโลกมาโดยตลอดขณะนีย้ คุ ไอทีกำ� ลังมีบทบาท
น้อยลง เพราะได้เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคโมเลกุล (Molecular) หรือ
นาโน-เทคโนโลยีคือการศึกษาภายในเซลหรืออณูต่าง ๆ ของโลก
ที่ส�ำคัญที่สุดคือจากการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO)
เมื่อปี ๒๕๓๗ ความรู้เหล่านี้ได้มีการน�ำมาด�ำเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Intellectual Property Right) ซึง่ เริม่ มีบทบาท
ส�ำคัญมาก โดยเมือ่ ประมาณ ๑๐ปี ทีผ่ า่ นมา ทุกคนคงเข้าใจเรือ่ งเทคนิค
การตัดแต่งพันธุกรรม (Genetic Modification Organism - GMO)
ว่าท�ำไมประเทศไทยไม่เปิดรับเทคโนโลยีทางด้านนี้ ทั้งที่เป็นเรื่องที่
น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะเมือ่ น�ำมาวิเคราะห์อย่างชัดเจนแล้วจะพบว่า
จีเอ็มโอ (GMO) นัน้ มีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์คอื สามารถทีจ่ ะสร้าง
ผลผลิตต่าง ๆ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยการตัดแต่งยีน
(Cloning) ได้
แต่ในด้านจริยธรรม (Ethic) นั้น อธิบายได้ว่าถ้ามีสองคน
เช่น ถ้าพรุง่ นีม้ คี นทีเ่ หมือนกันเพิม่ มาอีกคนหนึง่ สังคมไทยจะรับได้ไหม
แต่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการตัดแต่งพันธุกรรม ก็คอื การทีไ่ ปท�ำลายสิทธิ
ของเกษตรกรไทยในทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้วา่ มีอนั ตราย
เป็นการท�ำลายรากฐาน (Fundamental) ของการเกษตรของเรา
ซึง่ เป็นระบบของการวิเคราะห์ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยีในส่วนไหนก็ตาม
ด้านสังคม สังคมโลกก�ำลังเปลีย่ นแปลงเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุเพราะว่า
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรของประเทศไทยนี้น้อยกว่า ๑
อยู่ที่ประมาณ ๐.๗๙ ส่วนโลกมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากร
อยูท่ ปี่ ระมาณ ๑ กว่า ๆ เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จึงควรพิจารณาดูวา่ สังคม
ของผูส้ งู อายุในลักษณะของโลกาภิวตั น์จะเป็นโอกาสหรือวิกฤตของไทย
ส�ำหรับประเทศไทยวันนีเ้ ราได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับวัยรุน่
หรือเยาวชนทีจ่ ะเข้าสูว่ ยั แรงงานไว้มากน้อยเพียงใด ถ้าวัยรุน่ ยังเต้นติด๊ ชึง่ ๆ
อยูใ่ นดิสโก้เทค มีปญั หาเรือ่ งยาเสพติด วันทีเ่ ราเกษียณอายุไปแล้ว เราจะมี
ลูกหลานทีง่ อ่ ยเปลีย้ ไม่มปี ญ
ั ญา นัน่ คืออันตรายอย่างมากส�ำหรับฐาน
ของการพัฒนาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันเมือ่ พิจารณาออกไปภายนอก
ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะให้บริการดูแลด้วยการ
เป็นเจ้าของบ้านทีด่ ี (Hospitality) เป็นสังคมทีเ่ อือ้ อาทรดูแลผูส้ งู อายุ
ด้วยวัฒนธรรมของเรา ซึง่ ถือเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ ทีจ่ ะช่วย

สร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศได้ แต่ทนุ ทางสังคมของวัยรุน่ ของไทย
ในการที่จะเอื้ออาทรนับว่ามีระดับที่ลดน้อยถอยลง
ในขณะเดียวกัน วันนีเ้ มือ่ เราไปดูโครงสร้างของสังคมไทยจะผิดกับ
สมัยก่อนทีใ่ นครอบครัวหนึง่ จะอยูด่ ว้ ยกันพ่อแม่ลกู และหลานซึง่ ไม่ใช่เรือ่ ง
ทีน่ า่ ตกใจ ส�ำหรับสังคมไทยในสมัยก่อน ทีจ่ ะมี ๓ หรือ ๔ รุน่ (Generations)
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน แต่วันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่มีเพียง ๒ รุ่น คือ
พ่อแม่และลูกอยูใ่ นครอบครัวเดียวกันเท่านัน้ จะเห็นว่าเริม่ มีการโฆษณา
ที่ลูกย้ายออกไปอยู่คอนโด หรือแยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง ซึ่งถือว่าทุน
ทางด้านสังคม ความเอือ้ อาทรต่าง ๆ ลดลง ดังนัน้ อีกไม่นานก็คงจะมี
บ้านพักคนชราเพิม่ มากขึน้ แต่วา่ มองในสังคมโดยรวม นีค่ อื ทุนทางสังคม
ที่ส�ำคัญส�ำหรับวัฒนธรรมในเชิงตะวันออกที่ประเทศไทยยังมีอยู่
แต่กำ� ลังจะลดน้อยลง เนือ่ งจากมีการเคลือ่ นย้ายของคนได้อย่างเสรีไม่
เพียงแต่แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยเป็นล้านคนทัง้ เข้ามา
โดยเสรี ส่วนหนึง่ และบางส่วนทีเ่ ราสามารถควบคุมได้ การเคลือ่ นย้าย
โดยบริษทั ข้ามชาติหรือการท�ำธุรกิจข้ามชาติ รวมทัง้ การทีเ่ รายอมรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากขึน้ จากกระแสโลกาภิวตั น์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา
เรือ่ งสุดท้ายของโลกาภิวตั น์กค็ อื เรือ่ งของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ได้คาดคิดด้วย
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยแล้งในปี ๒๕๔๘ และเผชิญกับ
อุทกภัยในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๔ ต้องเสียงบประมาณไปเป็นหมืน่ ๆ ล้าน
ในการแก้ปญั หา นอกจากนี้ ยังมีปญั หาจากแผ่นดินไหวอีกด้วย ทีน่ า่ ตกใจ
ก็คือในการประชุมของนักเศรษฐศาสตร์ที่เมืองดาวอส ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมือ่ เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ไม่มกี ารหารือในเรือ่ งตลาดเงิน
ตลาดทุน แต่กลับมีวาระทีส่ ำ� คัญกว่า คือ เรือ่ งโลกร้อน (Global Warming)
และเรื่องปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Gas Effect) ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อครอบครัว
ชุมชน และต่อประเทศชาติ
การเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพครอบครัว สังคม มีสว่ นท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันขาดหายไป การสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะต้อง
สร้างจิตส�ำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้คนในสังคม ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำรงชีวิตและ
การบริหารประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องคุณธรรม ความรู้
ความเพียร และการมีภูมิคุ้มกัน จึงจะท�ำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้
อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังมีความเข้าใจของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และน�ำไปปฏิบัติย่างจริงจังยังน้อยอยู่

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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การน�ำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ
เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการเพื่อการดูแล
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนา
ฐานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานฯ การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ การสร้างเครือข่าย
กิจกรรมที่น�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการด�ำเนินการ
คัดเลือก คัดสรร ติดตามนักเรียนทุนฯ และการให้นกั เรียนทุนพระราชทานฯ
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจและธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�ำคัญของชาติ ทั้งนี้ นักเรียน
ทุนพระราชทานฯ ล้วนคัดเลือก คัดสรร จากเยาวชนทัง้ ชายและหญิงทัว่ ประเทศ
ทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี แต่มฐี านะยากจน โดยปัจจุบนั มีนกั เรียนทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม ๖ รุ่น
(ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๗) จ�ำนวน ๘๗๓ คน
ในโอกาสทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปลีย่ นเครือ่ งทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น�ำคณะนักเรียน
ทุนพระราชทานฯ รุ่น ๑-๓ รวม ๒๐ คน เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยกิจกรรมดังกล่าว
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เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทานฯ และเป็นโอกาสให้นกั เรียนทุนพระราชทานฯ
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ
ตลอดจนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่ส�ำคัญของชาติ
พระราชพิ ธี เ ปลี่ ย นเครื่ อ งทรงพระพุ ท ธ
มหามณีรตั นปฏิมากรเป็นพระราชพิธสี ำ� คัญทีพ่ ระมหากษัตริย์
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบในวันเริ่มฤดู
เป็นประจ�ำทุกปี กรณีทที่ รงติดพระราชภารกิจอืน่ ไม่อาจเสด็จ
พระราชด�ำเนินด้วยพระองค์เองได้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ โดยก�ำหนด
เสด็จพระราชด�ำเนินในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีดังนี้
ฤดูร้อน ก�ำหนดวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๔ ราว
เดือนมีนาคม
ฤดูฝน ก�ำหนดวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ราว
เดือนกรกฎาคม (ตรงกับวันเข้าพรรษา)
ฤดูหนาว ก�ำหนดวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๒ ราว
เดือนพฤศจิกายน

องค์ประกอบของเครื่องทรงปัจจุบัน
(จัดสร้างระหว่างปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐)
ฤดู ร ้ อ น ใช้ อั ญ มณี ใ นการจั ด สร้ า งเครื่ อ งทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อนชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น
๖,๒๙๗ เม็ด น�ำ้ หนัก ๒,๑๓๒.๘๑ กะรัต น�ำ้ หนัก ๔๒๖.๕๖ กรัม
น�ำ้ หนักลงยา ๑๖๖.๒๔ กรัม น�ำ้ หนักทองสุทธิ ๗,๑๔๕ กรัม
รวมน�้ำหนัก ๗,๗๓๗.๘๐ กรัม
ฤดู ฝ น ใช้ อั ญ มณี ใ นการจั ด สร้ า งเครื่ อ งทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝนชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น
๑๕,๓๘๘ เม็ด น�้ำหนัก ๖๙๔.๙๘ กะรัต น�้ำหนัก ๑๓๙ กรัม
น�ำ้ หนักลงยา ๑๕๓.๕๔ กรัม น�ำ้ หนักทองสุทธิ ๗,๙๑๓.๘๔ กรัม
รวมน�้ำหนัก ๘,๒๐๖.๓๘ กรัม
ฤดูหนาว ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาวชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น
๑๕,๘๖๘ เม็ด น�ำ้ หนัก ๒,๘๖๓.๔๔ กะรัต น�ำ้ หนัก ๕๗๒.๖๘ กรัม
น�ำ้ หนักลงยา ๒๗.๖๙ กรัม น�ำ้ หนักทองสุทธิ ๕,๕๗๙.๕๐ กรัม
รวมน�้ำหนัก ๖,๑๗๙.๘๗ กรัม
เครือ่ งทรงชุดเดิมได้รบั การเก็บรักษาไว้เป็นโบราณวัตถุ
อันล�ำ้ ค่า และจัดแสดงอยู่ ณ พิพธิ ภัณฑ์วดั พระศรีรตั นศาสดาราม
ส่วนเครือ่ งทรงชุดใหม่ ชุดใดทีม่ ไิ ด้ทรง จะเก็บรักษาจะจัดแสดง
ไว้ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชน
ได้ชื่นชม
ที่มา : http://th.wikipedia.org/
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รู้ รัก ภาษาไทย

ทิวลิปคิงภูมิพล
ทิวลิปคิงภูมพิ ล (Tulip King Bhumibol) เป็นทิวลิปทีน่ ายกลาส ดูไดค์
เกษตรกรชาวดัตช์ได้พัฒนาจากสายพันธุ์ทิวลิปปรินซ์ เคลาส์ (Prince Claus)
ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระราชสวามีสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์
แห่งเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปคิงภูมิพลมีดอกสีเหลืองนวลทั้งดอก ดอกและก้าน
มีความสูงรวม ๔๕ เซนติเมตร เมื่อปลูกเป็นทุ่งจะเห็นดอกเป็นสีเหลืองสดใส
ดุจคลื่นมหาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาแสดงความจงรักภักดี
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี อันเป็นแรงบันดาลใจให้นายกลาส ดูไดค์ ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใช้นามดอกทิวลิปสายพันธุน์ วี้ า่ “ทิวลิปคิงภูมพิ ล” และพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ปัจจุบันหน่วยงานวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้นำ�
ทิวลิปคิงภูมิพลมาทดลองปลูก ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจและคาดว่า
จะขยายพันธุ์ต่อไปได้

กุหลาบพระนามสิรินธร
กุหลาบพระนามสิรินธร เป็นไม้ปลูกประเภทกุหลาบพุ่ม
ชนิดดอกโต ลำ�ต้นและกิง่ ก้านมีหนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก
เรียงสลับ ขอบใบหยักฟันเลือ่ ย ดอกออกทีป่ ลายกิง่ กลีบดอกซ้อนแน่น
กุหลาบพระนามสิรินธรเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่ กลายพันธุ์มาจากพันธุ์
Madras ซึง่ เป็นกุหลาบพันธุด์ อกโต สีชมพูแกมม่วง ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นกุหลาบแห่งปีของสหรัฐอเมริกา เจ้าของฟาร์มกุหลาบแห่งหนึง่
ที่จังหวัดชลบุรีได้สั่งมาปลูก ปลูกได้ประมาณ ๒-๓ เดือน ก็พบว่า
เกิดการกลายพันธุใ์ นต้นเดียวกันให้ตน้ ใหม่มดี อกสีชมพูเหลืองเหลือบ
เจ้าของฟาร์มได้ทดลองด้วยการติดตาจนแน่ใจได้ว่าเป็นกุหลาบ
พันธุใ์ หม่ จึงได้ขอพระราชทานชือ่ กุหลาบพันธุน์ วี้ า่ “พระนามสิรนิ ธร”
และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
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จำ�ปีสิรินธร
จ�ำปีสิรินธรเป็นจ�ำปีชนิดใหม่ของโลก ต้นสูง ๒๐-๒๕ เมตร
เปลือกสีน้�ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี
กว้าง ๗-๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๔-๒๐ เซนติเมตร โคนใบมนหรือ
สอบแคบ ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา เนือ้ แข็ง กรอบ
ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว ๑.๘ เซนติเมตร
มีกลีบ ๑๒-๑๕ กลีบ เรียงเป็นชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ สีขาวนวล แต่ละกลีบ
เป็นรูปใบหอก กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๕-๕ เซนติเมตร
มีกลิ่นหอมช่วงพลบค�่ำ
จ�ำปีสิรินธรเป็นพืชถิ่นเดียว พบแต่ในประเทศไทยและ
เป็นพันธุ์ไม้หายาก พบครั้งแรกที่บริเวณป่าพรุน�้ำจืด จังหวัดลพบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
ให้เชิญพระนามเป็นชื่อพันธุ์ไม้นี้ จ�ำปีสิรินธรมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า
Magnolia sirindhorniae

สิรินธรวัลลี
สิรินธรวัลลี คำ�ว่า วัลลี แปลว่า ไม้เถา สิรินธรวัลลี
เป็นไม้เถาชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า สามสิบสองประดง
กิง่ อ่อนมีขนสีนำ�้ ตาลแดง กิง่ แก่เกลีย้ ง ใบเดีย่ วเรียงเวียนรูปไข่
ยาว ๕-๑๘ เซนติเมตร ปลายใบมีหลายแบบ ตัง้ แต่ปลายไม่เว้า
จนกระทั่งเว้าลึกเกือบถึงโคนใบ ทำ�ให้ใบเป็น ๒ แฉก
ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอกเป็นช่อ
กระจุกซ้อน แต่ละช่อมีดอกจำ�นวนมาก ก้านดอกมีขนสั้นนุ่ม
ฐานดอกรูปหลอดถึงรูปกรวยแคบ กลีบดอกรูปใบหอกแคบ
สีเหลืองถึงสีแดงอมส้ม ด้านนอกมีขนสีนำ�้ ตาลแดงหนาแน่น
สิรินธรวัลลีเป็นพืชถิ่นเดียว พบแต่ในประเทศไทย
และเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ขึ้นตามชายป่าดิบแล้งทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาให้เชิญพระนามเป็นชือ่ พันธุไ์ ม้นี้
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มะลิเฉลิมนรินทร์
มะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นไม้เถาเนือ้ แข็ง เลือ้ ยได้ไกล ๑-๒ เมตร ดอกอ่อนมีขน ใบเดีย่ วค่อนข้างหนา ใบรูปรี กว้าง ๓-๓.๕ เซนติเมตร
ยาว ๖-๘ เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนกลม แผ่นใบเรียบ เหนียว เป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำ�นวน ๗-๑๓ ดอก
ก้านดอกยาว ๑-๓ มิลลิเมตร กลีบกว้าง ๓-๔ มิลลิเมตร สีเหลืองนวล ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๒.๕ เซนติเมตร กลิ่นหอมแรง
ดอกออกเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
มะลิเฉลิมนรินทร์เป็นพืชถิน่ เดียวพบเฉพาะในประเทศไทย เป็นพืชชนิดใหม่ พบทีจ่ งั หวัดเลย ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้เชิญพระปรมาภิไธยมาเป็นชือ่ ชนิดว่า Jasminum bhumibolianum เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
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การชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม*
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันนีถ้ อื เป็นวันส�ำคัญอีกวันหนึง่ ทีจ่ ะร่วมกันสร้างประวัตศิ าสตร์
ในการขับเคลือ่ นประเทศชาติไปพร้อม ๆ กันภายใต้นโยบายเดียวกัน
บนหลักการท�ำงาน ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับนโยบาย (๒) ระดับการขับเคลือ่ น
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดัน และ (๓) ระดับ
การน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั คิ อื กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ร่วมไป
กับประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายของรัฐบาลซึ่งนับเป็นนโยบายของชาติ มุ่งเน้น
รักษาผลประโยชน์ของชาติและพัฒนาชาติ เพื่อให้ประชาชนและ
ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวเข้าไปสู่การมีอนาคตที่มั่นคง
และยัง่ ยืน ซึง่ ในการดำ�เนินการดังกล่าวรัฐบาลนีจ้ ะต้องทำ�งานภายใต้
ข้อจำ�กัดด้านเวลาและท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ
ต่อไปนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอนาคต ช่วยกันป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ซึง่ ทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นหน้าที่
พื้นฐานของทุกรัฐบาลที่จะต้องดำ�เนินการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่นับเป็นปัญหาปัจจัยภายในให้ได้ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุ
ส่วนปัญหาข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอก
รัฐบาลก็จะต้องเข้าไปดูแลหาแนวทางแก้ไข แนวทางการทำ�งานต่อจากนี้
จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และต้อง
มองไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเกื้อหนุน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ต้องมีการพูดจา เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น
ตลอดเวลา ปัญหาอยูท่ ไี่ หน ต้องไปแก้ตรงนัน้ อย่าปล่อยให้บานปลาย
จนมีการทำ�ผิดกฎหมาย
*

การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การนำ�ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงทีผ่ า่ นมาได้กำ�กับดูแลให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินดำ�เนินต่อไปได้ ซึ่งสามารถหยุดความขัดแย้งและ
ความแตกแยกได้ในระดับหนึง่ คือ ประมาณร้อยละ ๙๐ ทัง้ นี้ การทำ�งาน
ต่อจากนี้ไปขอให้ข้าราชการทำ�งานโดยไร้แรงกดดันจาก คสช. และ
จากรัฐบาล ข้าราชการจะต้องมีศกั ดิศ์ รีและมีเกียรติยศในการทำ�งาน
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีท่ ำ� ไปแล้วหลายเรือ่ ง เช่น การเร่ง
การใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควบคู่
กับการปรับงบประมาณไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์
ตามความเหมาะสม รวมถึงเพือ่ น�ำไปจ่ายให้แก่ประชาชนทีย่ งั ไม่ได้รบั
ในหลาย ๆ เรือ่ ง เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือสินค้าการเกษตร การเยียวยา
ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย การช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
ทีย่ งั ค้างจ่ายประชาชน ขณะนีก้ ารด�ำเนินการอยูใ่ นระยะที่ ๒ ของ Roadmap
โดยมีการจัดตัง้ รัฐบาลแล้วและมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนดั แรกไปแล้ว

รัฐบาลจะ

สืบทอดและสานต่อ
ภารกิจของ คสช. ที่วางไว้

จากการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
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รัฐบาลมีหน้าที่

• บริหารราชการแผ่นดิน
• ด�ำเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ
• ส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์
ของประชาชนในชาติ

เมือ่ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และพิจารณาพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระ ๒ และ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๕๘ ปัญหาส�ำคัญทีร่ ฐั บาลต้องเร่งด�ำเนินการ เช่น ราคา
สินค้าเกษตรตกต�่ำ การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับปรุง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิภาพ ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น
รัฐบาลนีม้ หี น้าทีส่ ำ�คัญทีต่ อ้ งดำ�เนินการ คือ (๑) การบริหาร
ราชการแผ่นดิน (๒) การปฏิรปู ประเทศในแต่ละด้าน ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจาก ๗,๐๐๐ กว่าคน
ให้เหลือ ๒๕๐ คน และ (๓) การสร้างความปรองดอง ข้าราชการทุกคน
จะต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง ปัญหาที่ผ่านมาจะต้องเป็นบทเรียน
ประเทศไทยต้องสร้างประชาธิปไตยแบบไทย สิง่ ทีส่ ำ�คัญคือ ในการสือ่ สาร
การสร้างความเข้าใจ ข้าราชการจะไม่ใช้คำ�พูดหรือภาษาราชการทีป่ ระชาชน
จะไม่เข้าใจ ข้าราชการจะต้องเลือกใช้ภาษาในการสือ่ สารกับประชาชน
ในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย การสื่อสารกับประชาชน
ในระดับล่างเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการก่อน ส่วนราชการใด
ที่มีภารกิจจะต้องพบปะกับประชาชน ส่วนราชการนั้นจะตระหนัก
และต้องมีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนให้มาก รวมทัง้
จะต้องทำ�งานด้วยความอดทน ส่วนการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ส่วนราชการจะต้องหาแนวทางที่จะทำ�ให้ประชาชนไม่ต้องออกมา
ชุมนุมเรียกร้อง ในเรื่องของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่จะต้องเป็น
ศูนย์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีการ
ให้บริการอย่างเป็นมิตร ทั้งนี้ ต้องมีศูนย์ประสานงานที่เชื่อมโยงกัน
ในแต่ละกระทรวงเพือ่ ประสานงานและประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกระทรวงทีต่ อ้ งทำ�งานประสานร่วมกัน
และควรมีการตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถเจรจากับ
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ ได้ เพื่อทำ�หน้าที่ในศูนย์ดังกล่าว
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เรือ่ งสถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลให้ความสำ�คัญ
เป็นอย่างมาก เราจะต้องเร่งสร้างคนรุน่ ใหม่ให้มคี วามเชือ่ ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกคนในชาติจะต้องปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานไว้ ทัง้ ด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยอาจจะมีวทิ ยากรทีม่ าจากข้าราชการ
กระทรวง ทบวง กรม ทำ�หน้าทีส่ ร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เฉพาะอย่างยิง่
ข้าราชการระดับสูงจะต้องใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น
ปัญหาเร่งด่วนสำ�คัญ ทั้งปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขและ
หาแนวทางดำ�เนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการจับกุมผูก้ ระทำ�ผิดรายใหญ่ให้ได้ โดยถ้ากระบวนการ
มีปญ
ั หาก็ตอ้ งแก้ไขทัง้ ระบบ ส่วนในเรือ่ งภาษี สิง่ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการ
เช่น การปรับโครงสร้างภาษี รัฐบาลพร้อมทีจ่ ะดำ�เนินการ แต่จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือปัญหา
หนีส้ าธารณะ ส่วนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย รัฐบาลจะทบทวนกฎหมายว่า
มีกฎหมายใดที่ล้าสมัยก็จะดำ�เนินการปรับปรุง โดยกฎหมายจะต้อง
มีความสอดคล้องกับสังคมไทยและสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้
ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น ปั ญ หาของผู้ ที่ มี
ความเห็นต่าง ซึง่ รัฐบาลได้กำ�หนดให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องดำ�เนินการ
โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการพัฒนา
เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยกระทรวงที่มีโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องเร่งกระจายงบประมาณและดำ�เนินการ
โครงการต่าง ๆ ในภาคใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาปัญหา
ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้สง่ ผลกระทบให้การพัฒนา
และการดำ�เนินการในด้านต่าง ๆ หยุดชะงักหรือไม่มีความคืบหน้า
เท่าที่ควร
ขอให้ตระหนักว่า ความมัน่ คงของประเทศจะมีผลต่อความมัน่ คง
ในมิตติ า่ ง ๆ ของประเทศ เช่น มิตสิ งั คม และเศรษฐกิจ ซึง่ ประเทศทีม่ ี
เสถียรภาพและมีความมัน่ คงสูงจะมีอำ� นาจในการต่อรองกับประเทศต่าง ๆ
สรุป คือ ด้านความมัน่ คง รัฐบาลจ�ำเป็นต้องมีเสถียรภาพและความเข้มแข็ง
ในการเจรจาต่อรอง มีกองก�ำลังทีเ่ ข้มแข็ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ทนั สมัย
ถ้าประเทศไทยมีความมั่นคง ก็จะสามารถเป็นผู้น�ำในอาเซียนได้
หลักการของนโยบายและงบประมาณ รัฐบาลได้ใช้ยทุ ธศาสตร์
ความมัน่ คง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยจะต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจพืน้ ที่ และเข้าใจคน เพือ่ จะได้หาแนวทาง
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอดี มีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กันบนพืน้ ฐาน
ของความรูแ้ ละคุณธรรม ใช้จา่ ยให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง ต้อง
มีเหตุผลในการใช้จา่ ย รวมไปถึงสนับสนุนโครงการทัง้ หลายอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ

สิง่ ทีต่ อ้ งร่วมมือกัน คือ สร้างความเข้มแข็งของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน วันนี้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมการลงทุน
ต้องเน้นให้เกิดการลงทุนต่อภายในประเทศ มีการใช้พลังงานสะอาด
และโรงงานจะต้องไม่ปล่อยของเสียสู่สภาวะแวดล้อม
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะแบ่งการใช้จา่ ยงบประมาณออกเป็นกลุม่ อย่างชัดเจน
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ และท�ำให้สามารถ
กระจายงบประมาณไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ
จะผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น คสช. คณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผูต้ รวจราชการกระทรวง และประชาชน
ส่วนงบประมาณที่ส่วนราชการจะน�ำไปใช้จ่ายในการสัมมนา
การศึกษาดูงาน ขอให้เน้นการศึกษาดูงานภายในประเทศ หากจ�ำเป็น
ต้องมีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า
เมื่อเดินทางไปแล้วส่วนราชการจะได้รับอะไรกลับมา และต้องมีการ
รายงานให้เจ้ากระทรวงได้รับทราบผลด้วย
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น ขอเปลี่ยนแปลงจาก
งบก่อสร้างนำ�ไปซือ้ ครุภณั ฑ์ ต่อไปนีร้ ฐั บาลจะไม่เห็นชอบให้ดำ�เนินการอีก
และหากมีการใช้จา่ ยงบประมาณและมีงบประมาณคงเหลือในปลายปี
รัฐบาลจะนำ�งบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน โครงการสำ�คัญ
ทีย่ งั ไม่มงี บประมาณ และจะพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีถดั ไป
ของส่วนราชการนั้น โดยจะถือว่าส่วนราชการไม่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ

รัฐบาลจะมีการบูรณาการแผนงานทุกกระทรวง ทัง้ ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ในส่วนของท้องถิน่ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ
เพิม่ เติม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องมีการวางแผนการใช้จา่ ย
โดยเฉพาะการใช้จ่ายในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงรายงานผล
การใช้งบประมาณและผลการท�ำงานของแต่ละกระทรวงให้คณะรัฐมนตรี
ได้รับทราบถึงความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ทุก ๆ ๓ เดือน แผนงาน
โครงการใดไม่มคี วามพร้อมก็จะไม่เห็นชอบให้ดำ� เนินการต่อ และให้มี
การตรวจสอบโดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนัน้ ในการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน
จะต้องมีความโปร่งใส กระทรวงต่าง ๆ จะต้องมีการประชุมร่วมกัน
ท�ำงานแบบบูรณาการเพือ่ ก�ำหนดว่าอะไรคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง
ภารกิจแฝง และต้องตอบให้ได้ว่าประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใด
และในแต่ละเรื่องที่ท�ำประชาชนจะได้อะไร
รัฐบาลจะลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในด้านต่าง ๆ โดย
การส่งเสริมด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ
การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว พร้อมกับการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนมีงานท�ำ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น
รัฐก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ประเทศไทยก็มีรายได้มากขึ้น
ตามล�ำดับ
ด้านการศึกษานั้น จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสม ปัจจุบันต�ำราเรียน
มีเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นภาระด้านค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองกระทรวง
ศึกษาธิการจะต้องหาวิธกี ารในการลดค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองในเรือ่ งของ
ต�ำราเรียน นอกจากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมให้เด็กได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้
และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
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“ข้าราชการ”

ต้องเป็นข้าราชการที่ดี
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณูปโภคที่ให้บริการไม่ทั่วถึง
รัฐบาลจะเร่งดำ�เนินการในเรื่องการจัดซื้อรถเมล์ใหม่หรือกรณี
หัวจักรรถไฟที่มีสภาพเก่า หากนำ�มาซ่อมจะใช้งบประมาณมาก
ถ้าสามารถจัดซือ้ ใหม่ได้กจ็ ะประหยัดกว่า รวมทัง้ จะต้องมีการจัดทำ�
ผังเมืองใหม่และผังเมืองเก่าให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น
เราทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องเป็นข้าราชการที่ดีใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ต้องช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตส�ำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จะต้องปรับเปลีย่ นค่านิยมในการท�ำงาน โดยเน้นการให้ความส�ำคัญ
กับประชาชนและท�ำงานโดยยึดวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนมีความสุข
รวมทั้งต้องปรับทัศนคติของคนไทย ช่วยกันลดความขัดแย้ง เชิดชู
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และช่วยกัน
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการร่วมมือกันสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในสังคมไทย
การจัดระเบียบสังคมยังคงดำ�เนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เช่น เรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวจะต้องมีกฎหมายรองรับ ปัญหาเด็กนักเรียนตีกัน
ต่อไปหากโรงเรียนใดตีกันให้ปิดแผนกหรือคณะนั้นก่อนชั่วคราว
จนกว่าจะมีการสอบสวน ซึง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องดำ�เนินการอย่างจริงจัง
จะเร่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุน่ นอกจากนี้ ในปัญหาการค้างาช้าง
ผิดกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ก็จะต้องส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นไปประกอบอาชีพอื่นทดแทน
การดำ�เนินการที่ผิดกฎหมาย
ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
จะมีการด�ำเนินการ Single Window ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ มีการจัดตัง้
ศูนย์สินค้าเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการ
ให้ถกู ต้อง เพือ่ ช่วยเป็นแหล่งรับซือ้ และกระจายสินค้า และจะต้องมีการ
ควบคุมไม่ให้มกี ารน�ำสินค้าเกษตรจากประเทศเพือ่ นบ้านมาสวมสิทธิ์
จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาด่านศุลกากร การสกัดกัน้ การลักลอบสินค้า
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รัฐบาลจะ

“ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที
มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”
พร้อมส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป

หนีภาษี และเร่งให้มกี ารส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศให้มากขึน้
ทัง้ ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของต่างประเทศจะส่งเสริมการลงทุน
ทีเ่ กิดประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีสะอาด ใช้พลังงานทดแทน โดยควรมีการ
ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม เช่น มีการ
จัดการระบบการจัดการน�ำ้ เสีย หากโรงงานใดกระท�ำผิดจะให้ปดิ โรงงาน
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงก่อน
ขอให้กระทรวงเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงทีม่ อี ยู่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว การทีส่ งั คมไทยยึดมัน่ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมัน่
ในขนบธรรมเนียมประเพณีวฒั นธรรมไทย และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศมากขึน้ ส่วนการปรับ Zoning
ด้านการเกษตรจะต้องด�ำเนินการให้ได้ภายในปี ๒๕๕๗ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมให้เร่งด�ำเนินการ
ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ งดเว้นการจัดท�ำป้ายต้อนรับที่มี
รูปนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามทีต่ า่ ง ๆ โดยท�ำป้ายทีเ่ ป็นประโยชน์แทน
เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการ
โดยทีร่ ฐั บาลก�ำหนดทีจ่ ะ “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที มีผลสัมฤทธิ์
และยัง่ ยืน” เพือ่ จะได้พร้อมส่งต่อให้รฐั บาลต่อไปบริหารต่อ จึงขอให้
น�ำนโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับกลุม่ คนในพืน้ ที่
และเป้าหมาย เพือ่ ตอบโจทย์การแก้ปญั หาได้อย่างแท้จริง ทัง้ นี้ รัฐบาล
เข้ามาท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ได้เข้ามาเพือ่ หวังผลตอบแทน
ทางการเมือง จึงขอให้ชว่ ยกันแก้ปญ
ั หาให้ได้โดยเร็วเพือ่ อนาคตของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอให้รว่ มเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย และรูจ้ กั ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ต่างชาติรู้จักในมุมมองที่ดี

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ�ำนาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
และมอบอ�ำนาจให้
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๓
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
และมอบอ�ำนาจให้
รัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

๑. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รองนายก
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามล�ำดับ ดังนี้
๑.๑ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ
๑.๒ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร
เทวกุล
๑.๓ นายยงยุทธ
ยุทธวงศ์
๑.๔ พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร
๑.๕ นายวิษณุ
เครืองาม
๒. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอ�ำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามล�ำดับ ดังนี้
ล�ำดับที่
รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน
๑. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๒. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
๑. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
๒. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
๒. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๑. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๓. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
๒. นายวิษณุ เครืองาม
๑. นายวิษณุ เครืองาม
๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๕. นายวิษณุ เครืองาม
๒. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ในกรณีทรี่ ฐั มนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกันตามล�ำดับ ดังนี้
รัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ล�ำดับที่
ประจ�ำนายกรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน
๑. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
๑. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๒. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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การมอบหมายและมอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ก�ำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี*
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

ก�ำกับการบริหารราชการ

ก�ำกับฯ สั่ง และ
ปฏิบัติราชการ
สั่งและปฏิบัติราชการ

ก�ำกับดูแล
องค์การมหาชน/
หน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

สลค., สขช., สมช.,
สคก., สศช., ศอ.บต.

กห., ทส., มท., รง.

กค., กษ., คค., ทก.,
พน., พณ., อก.

สลน., สงป., รล., พว.,
กปร., กอ.รมน., สกท.

ตร.

สมช., ศอ.บต.

สศช.

• สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

- “ก�ำกับการบริหารราชการ” หมายความว่า ก�ำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอ�ำนาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้น�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของส่วนราชการในก�ำกับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ หรืออนุมตั ิ
เรือ่ งทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญและมีระเบียบปฏิบัติปกติอยู่แล้ว และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ถ้าไม่มีข้อทักท้วงก็ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติ
- “สัง่ และปฏิบตั ริ าชการ” หมายความว่า สัง่ อนุญาต หรืออนุมตั ใิ ห้สว่ นราชการหรือข้าราชการหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในส่วนราชการปฏิบตั ริ าชการหรือด�ำเนินการใด ๆ
ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
- “ก�ำกับดูแล” หมายความว่า ก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการสัง่ ให้รฐั วิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท�ำรายงาน หรือยับยั้งการกระท�ำของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง และสัง่ สอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการด�ำเนินการ

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
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รองนายกรัฐมนตรี

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี

พม., วท., ศธ., สธ., วช.

กต., กก., วธ.

ยธ., สปน., กปส.,
สคบ., พศ., รถ.

นายวิษณุ เครืองาม

รัฐมนตรีประจ�ำ นร.

รัฐมนตรีประจ�ำ นร.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

สปน., กปส., สคบ.,
วช., รถ.

สขช., พศ.

ส�ำนักงาน ก.พ.,
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.,
สภาที่ปรึกษาฯ
สลค., สคก.

• สนง. รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
• สนง. บริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (OKMD)
(องค์การมหาชน)
• สนง. กองทุนสนับสนุน
การวิจยั
• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

• สนง. ส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (สสปน.)
• องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
(อพท.)
• สนง. พัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

- ให้รองนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนาม
ในประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ
ในเรือ่ งของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและมอบอ�ำนาจ ยกเว้น เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
กฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์ การแต่งตัง้ ในกรณี
การแต่งตัง้ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการต�ำแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจ�ำต่างประเทศ
กงสุล และกรรมการทีม่ ตี ำ� แหน่งหน้าทีส่ ำ� คัญ การพระราชทานยศทหาร ต�ำรวจ
ชัน้ นายพล และการพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์
และการพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ประจ�ำปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประกาศใช้ความตกลง
ระหว่างประเทศ และเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ คยมีประเพณีปฏิบตั ใิ ห้เสนอนายกรัฐมนตรี
ลงนาม
- ให้รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศส�ำนักนายก
รัฐมนตรี หรือประกาศเกีย่ วกับเรือ่ งของหน่วยงานนัน้ ๆ ได้แก่ การแต่งตัง้ บุคคล
หรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ การขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรือ่ งระดับผูน้ ำ� รัฐบาล
หรือประมุขของรัฐต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเป็นผูล้ งนาม การให้ความเห็นชอบ
ในการรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ และการประกาศ
ภาพเครื่องหมายราชการ

• บริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน)

• กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
• สนง. คกก. สุขภาพ
แห่งชาติ

ก�ำกับดูแลและลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่อง
• การขอพระราชทาน
อภัยโทษ
• การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
• การสัง่ การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
และการด�ำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ�ำนาจ
ให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดีปกครองกรณีทมี่ กี ารฟ้องนายก
รัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว และกรณีที่มี
การฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอื่น
• การสัง่ การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย และการสัง่ การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู ซึง่ เรือ่ งอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการตามกฎหมาย
และการด�ำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ�ำนาจให้
พนักงานอัยการด�ำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้อง
นายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗

25

การมอบหมายและมอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย๑
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๑. คกก. ข้าราชการต�ำรวจ
๒. คกก. อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
๔. คกก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๕. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์๒
๖. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายต�ำรวจแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
๒. คกก. จัดระบบการจราจรทางบก
๓. คกก. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๔. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
๕. คกก. การมาตรฐานแห่งชาติ
๖. คกก. นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

รองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
๑. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ
๒. คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ
๓. คกก. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๔. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๕. คกก. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๖. คกก. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
๗. คกก. นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๘. คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
๙. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ
๑๐. คกก. สุขภาพแห่งชาติ
๑๑. คกก. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๒. อุปนายกสภาลูกเสือไทย
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รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๑. คกก. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๒. คกก. ภาพยนตร์แห่งวีดิทัศน์แห่งชาติ
๓. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาติ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. จัดระบบการจราจรทางบก
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
๑. คกก. การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คกก. กฤษฎีกา
๓. คกก. ข้าราชการพลเรือน
๔. คกก. พัฒนาระบบราชการ
๕. คกก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๖. คกก. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๗. คกก. คดีพิเศษ
๘. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
๙. รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
คกก. คุ้มครองผู้บริโภค

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบราชการ
๔. กรรมการใน คกก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงค�ำสั่งมอบหมายและ
มอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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การมอบหมายและมอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี๑
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๑. คกก. ก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒. คกก. นโยบายและอ�ำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
๓. คกก. นโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ
๔. คกก. แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๕. คกก. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
๖. คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
๗. คกก. ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
๘. คกก. ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ
๙. คกก. นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
๑๐. คกก. พัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๑. คกก. พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ
๑๒. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย๒

รองนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
๑. คกก. อ�ำนวยการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
๒. คกก. บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด�ำเนิน
๓. คกก. อ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
๔. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
๕. คกก. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
๖. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๗. คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
๘. คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ
๙. คกก. นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
๑๐. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๑๑. คกก. ว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑๒. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�ำนาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงค�ำสั่งมอบหมายและ
มอบอ�ำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑
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รองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
๑. คกก. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
๒. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
๓. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
๔. คกก. นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
๕. คกก. ส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ
๖. คกก. ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
๗. คกก. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
๘. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๙. คกก. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
๑๐. คกก. แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
๑๑. คกก. พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
๑๒. รองประธานกรรมการใน คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๑. คกก. พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
๒. คกก. ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
๑. คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
๒. คกก. เอกลักษณ์ของชาติ
๓. คกก. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
๔. คกก. บริหารพนักงานราชการ
๕. คกก. เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
๖. กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด�ำเนิน
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๑. คกก. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒. คกก. ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. เอกลักษณ์ของชาติ
๕. รองประธานกรรมการใน คกก. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๑. คกก. นโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๒. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต�่ำกว่าสายสะพาย
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค*
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

รองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

เขตตรวจราชการที่ ๑
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๕
- ประจวบคีรีขันธ์
- เพชรบุรี
- สมุทรสาคร
- สมุทรสงคราม

เขตตรวจราชการที่ ๑๓
- ยโสธร
- ศรีสะเกษ
- อ�ำนาจเจริญ
- อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๐
- บึงกาฬ
- เลย
- หนองคาย
- หนองบัวล�ำภู
- อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ ๒
- ชัยนาท
- ลพบุรี
- สิงห์บุรี
- อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ ๖
- ชุมพร
- นครศรีธรรมราช
- พัทลุง
- สุราษฎร์ธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๔
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- สุรินทร์

เขตตรวจราชการที่ ๑๑
- นครพนม
- มุกดาหาร
- สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ ๓
- ฉะเชิงเทรา
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- สมุทรปราการ
- สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๗
- กระบี่
- ตรัง
- พังงา
- ภูเก็ต
- ระนอง

เขตตรวจราชการที่ ๔
- กาญจนบุรี
- นครปฐม
- ราชบุรี
- สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๙
- จันทบุรี
- ชลบุรี
- ตราด
- ระยอง

30 สลค.สาร

เขตตรวจราชการที่ ๑๒
- กาฬสินธุ์
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด

รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม

รัฐมนตรีประจ�ำ นร.
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เขตตรวจราชการที่ ๑๗
- ตาก
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ ๑๕
- เชียงใหม่
- แม่ฮ่องสอน
- ล�ำปาง
- ล�ำพูน

เขตตรวจราชการที่ ๑๘
- ก�ำแพงเพชร
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- อุทัยธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๖
- เชียงราย
- น่าน
- พะเยา
- แพร่

รัฐมนตรีประจ�ำ นร.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
เขตตรวจราชการที่ ๘
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล

- การก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค�ำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการด�ำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
- ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการก�ำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี
- ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีประจ�ำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจ�ำเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีประจ�ำเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป
- ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ผูต้ รวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องเสนอข้อมูล อ�ำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามค�ำสั่งนี้ด้วย
- ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีกำ� กับและติดตามการปฏิบตั ริ าชการในภูมภิ าค และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงค�ำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีก�ำกับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค
*

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗

31

เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระบรมราชโองการ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จำ�นวน ๒๘ ราย
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำ�นวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวม ๗ คน ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตัง้ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เป็นผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แต่งตัง้ ๑. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ ๒. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสภาปฏิรปู
แห่งชาติ คนทีห่ นึง่ ๓. นางสาวทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏิรปู แห่งชาติ คนทีส่ อง ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำ�เหน็จบำ�นาญตามพระราชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักเกณฑ์การให้ขา้ ราชการซึง่ เป็นสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการและผูร้ บั บำ�นาญและทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการที่รับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด ๓ สมาชิก
และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บงั คับสามารถกลับไป
ใช้สิทธิในบำ�เหน็จบำ�นาญตามพระราชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
เล่ม ๑๓๑ ตอน ๗๗ ก หน้า ๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
แก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์
การที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้คำ�้ ประกันและผู้จ�ำนองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอก
ที่ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ในการที่จะช�ำระหนี้แทนลูกหนี้
เล่ม ๑๓๑ ตอน ๗๗ ก หน้า ๑๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิยน ๒๕๕๗

ระเบียบและประกาศ
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการขอจัดตัง้ การดำ�เนินงาน และการประเมินผลการดำ�เนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ ให้การขอจัดตัง้ และการดำ�เนินงานทุนหมุนเวียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ การประเมินผลการดำ�เนินงาน
ทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการเงินการคลังของรัฐ
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับการนำ�เข้า การส่งออก การนำ�ผ่าน และโลจิสติกส์
พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
จึงจำ�เป็นต้องจัดให้มรี ะบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และกำ�หนดให้การขอและการออกใบอนุญาต ใบรับรอง
หรือเอกสารอืน่ ใด เกีย่ วกับการนำ�เข้า การส่งออก การนำ�ผ่าน และโลจิสติกส์ สามารถดำ�เนินการได้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ กำ�หนดขัน้ ตอนการดำ�เนินการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
บูรณาการแผนและแนวทางในการดำ�เนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการกำ�หนดแนวทางการทำ�งาน การสัง่ การ การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพือ่ ให้การบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดินของประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที ่ด ินให้เกิดประโยชน์สงู สุด สมดุล เป็นธรรม และยัง่ ยืน ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง หน้า ๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
เพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ทมี่ วี งเงินลงทุนสูง และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างรอบคอบ
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง หน้า ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำ�รองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า
๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการ
เงินสำ�รองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจำ�เป็นตามแนวทางตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ กรณีการอนุมตั ิ
ใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำ�รองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจำ�เป็น ดังนี้ “การอนุมตั ใิ ช้เงินงบกลาง รายการเงินสำ�รองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน
หรือจำ�เป็น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการหรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อไป โดยกรณีที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้นำ�เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ”
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดำ�เนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรือ่ ง การ
บริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒)
ทีใ่ ห้กระทรวงการคลังร่วมกับสำ�นักงบประมาณรวบรวมวงเงินเหลือจ่ายทัง้ หมด ทัง้ ในส่วนของเงินงบประมาณและเงินกูโ้ ครงการภายใต้
พระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ที่มา : หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
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เรื่อง

การกำ�หนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติว่า
๑. เห็นชอบประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และเรื่องที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
		 ๑.๑ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่
			
๑.๑.๑ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
			
๑.๑.๒ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูง
			
๑.๑.๓ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต กงสุลของไทยประจำ�ต่างประเทศ
			
๑.๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
			
๑.๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานของรัฐ
			
๑.๑.๖ การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 ๑.๒ เรื่องที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่
			
๑.๒.๑ เรื่องเพื่อทราบตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำ�สั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ
			
๑.๒.๒ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือโดยคณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ ทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
			
๑.๒.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งนโยบาย เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต่าง ๆ
			
๑.๒.๔ เรือ่ งทีม่ กี ฎหมายหรือระเบียบรองรับอยูแ่ ล้ว เช่น การอนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการไปปฏิบตั งิ านทีต่ า่ งประเทศ
			
๑.๒.๕ เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย เช่น การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต
กงสุลของต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย
๒. เห็นชอบให้สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ�เรื่องดังต่อไปนี้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
		 ๒.๑ เรือ่ งทีห่ น่วยงานอิสระเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น ศาลปกครอง ศาลยุตธิ รรม ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
		 ๒.๒ การดำ�เนินคดีในศาลปกครองในกรณีที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง
ที่มา : หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
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เรื่อง

การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำ�หนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติว่า
๑. กำ�หนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รฐั วิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน
พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำ�เป็นหรือราชการสำ�คัญในวันดังกล่าว
โดยได้กำ�หนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำ�เนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน
ที่มา : หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
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แนวทางการดำ�เนินงานปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย ๒๕๕๘ และขออนุมตั ใิ ห้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทยและเป็นวาระแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า
๑. อนุมตั ใิ ห้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และพิจารณาแนวทางส่งเสริมการท่องเทีย่ วควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมตลาด โดยปรับใช้แนวคิด
การท่องเทีย่ ววิถไี ทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ทอ่ งเทีย่ วในปัจจุบนั เน้นกลุม่ นักท่องเทีย่ วเฉพาะทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้
เช่น กลุม่ นักท่องเทีย่ วผูส้ งู สัย กลุม่ นักท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และกลุม่ นักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ (ท.ท.ช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำ�เนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการอำ�นวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘
และคณะกรรมการดำ�เนินงานในระดับปฏิบตั ิ ๔ คณะ เพือ่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้การดำ�เนินงานสอดคล้องตามนโยบาย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยการสร้างสรรค์กจิ กรรมใหม่ ๆ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
และเพิ่มรายได้ให้การท่องเที่ยว โดยกำ�หนดแนวทางการส่งเสริมอื่นควบคู่กันไปกับแนวทางการส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเทีย่ วประเทศไทยไปพิจารณา
ดำ�เนินการต่อไปด้วย
๒. รับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และคณะกรรมการดำ�เนินงาน
ในระดับปฏิบัติการ ๔ คณะ เพื่อเป็นกลไกในการดำ�เนินการขับเคลื่อนปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาไปพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ที่มา : หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ท้องถิ่นควรรู้

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีไ่ ด้รบั เงินบ�ำนาญชราภาพ
จะสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ และ
จะเข้าข่ายเป็นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือไม่ ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�ำตอบ

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗
บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๓๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำ�หนดระยะเวลาเริ่มดำ�เนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ กำ�หนดให้ดำ�เนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หากนับระยะเวลาจนถึงปีงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ จะครบระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้สอบถามแนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าผู้ประกันตนสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ เนื่องจากตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฉบับดังกล่าว กำ�หนดว่า ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ต้องเป็นผูไ้ ม่มลี กั ษณะต้องห้าม กล่าวคือ ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อนื่ ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ บั เงินบำ�นาญ เบีย้ หวัด บำ�นาญพิเศษ
หรือเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจำ� หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ทีร่ ฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เป็นประจำ� ยกเว้นผูพ้ กิ ารและผูป้ ว่ ยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

38 สลค.สาร

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นในกรณีดังกล่าว ดังนี้
๑. นิยามผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำ�หนดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำ�นาญ เบี้ยหวัด บำ�นาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ�
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ� ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ทีย่ งั มีสทิ ธิได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพอีกด้วย ถึงแม้ระเบียบคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จะไม่ได้ให้ก็ตาม เนื่องจากคำ�นึงว่าผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีค่าใช้จ่ายมาก
๒. เงินเบีย้ ยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มีลักษณะเป็นเงินสงเคราะห์ มิได้มีแนวคิดในการให้เป็นบ�ำนาญ แต่เป็นการสงเคราะห์ผู้ที่ไม่อาจ
ด�ำรงชีพได้โดยไม่มรี ายได้ทรี่ ฐั จ่ายเป็นรายเดือน ประเด็นส�ำคัญควรจะค�ำนึงว่าบุคคลนัน้ ได้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐ
เป็นรายเดือนหรือเป็นประจ�ำแล้วหรือไม่ ซึ่งกรณีตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ก�ำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และ
ผูป้ ระกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพือ่ การจ่ายประโยชน์ทดแทนคนละส่วน ดังนัน้ ผูป้ ระกันตนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือว่าเป็นผู้ได้รับการดูแลจากรัฐแล้ว จึงไม่ควรได้รับเพิ่มอีก เงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบดังกล่าวควรจะจ่ายให้แก่
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรายเดือนหรือเป็นประจ�ำจากรัฐ ในลักษณะเดียวกับข้าราชการที่ได้รับบ�ำนาญจากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการก็ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเช่นกัน โดยพิจารณาจากประเด็นที่เมื่อรัฐช่วยเหลือไปแล้วก็ไม่ควรต้องจ่ายซ�้ำอีก
๓. เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีใ่ ช้บงั คับในปัจจุบนั แล้วคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
จึงมีความเห็นว่า ไม่ให้ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว หากรัฐมีนโยบายทีจ่ ะให้ผสู้ งู อายุได้รบั เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยถ้วนหน้า ทางรัฐบาลก็ควรมีมติและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต
ในกรณีนคี้ ณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๖ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานในการประชุม มีการพิจารณาแนวทางการปฏิบตั ิ
การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ กรณีผรู้ บั เงินบำ�นาญชราภาพตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติทปี่ ระชุมมอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุดำ�เนินการเสนอเรือ่ งให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความประเด็นข้อกฎหมายของการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๔) ว่าในกรณีผรู้ บั เงินบำ�นาญชราภาพ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติในทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ได้รับเงินบำ�นาญกรณีชราภาพสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้หรือไม่
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้พจิ ารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผแู้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ (สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ) ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ) และผูแ้ ทนกระทรวงแรงงาน (สำ�นักงานประกันสังคม) เป็นผูช้ แี้ จงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การดำ�เนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ นัน้ เป็นอำ�นาจหน้าทีต่ ามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การกำ�หนดหน่วยงาน
ผูม้ อี ำ�นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินการเกีย่ วกับการคุม้ ครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผูส้ งู อายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ผูส้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ ออกตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง๑ แห่งพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีไ่ ด้กำ�หนดให้
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ ำ�เนินการ เพือ่ การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และข้อ ๖ (๔)๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้กำ�หนดคุณสมบัติของ
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุไว้ในทำ�นองเดียวกันกับข้อ ๕ (๓)๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๙ (๘)๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
สำ�หรับปัญหาว่าผูป้ ระกันตนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทีไ่ ด้รบั เงินบำ�นาญชราภาพสามารถรับเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุได้หรือไม่ นัน้ เห็นว่า เงินบำ�นาญชราภาพเป็นประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพซึง่ เป็นประโยชน์ทดแทนกรณีหนึง่ ในเจ็ดกรณี
ตามมาตรา ๕๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กองทุนประกันสังคมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนตามวัตถุประสงค์
มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาและประกาศกำ�หนดให้หน่วยงานหนึง่ หน่วยงานใด
ของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ และรัฐวิสาหกิจเป็นผูม้ อี ำ�นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดำ�เนินการ ทัง้ นี้ โดยคำ�นึงถึงความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กบั ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
ประกอบด้วยเป็นสำ�คัญ
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
๒
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
(๔) ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ บั เงินบำ�นาญ เบีย้ หวัด
บำ�นาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจำ� หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ� ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๓
ข้อ ๕ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
(๓) ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ บั เงินบำ�นาญ ผูร้ บั เงิน
เบีย้ ยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูท้ ไี่ ด้รบั เงินเดือน
ค่าตอบแทน รายได้ประจำ� หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ�
๔
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
(๘) กำ�หนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
๕
มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙
๑
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ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
โดยสำ�นักงานประกันสังคมมีหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ า่ ยประโยชน์ทดแทนให้แก่ผปู้ ระกันตน และกองทุนประกันสังคมประกอบด้วยเงินสมทบ
จากผู้ประกันตน นายจ้าง และผลประโยชน์หรือรายได้อื่น ๆ ตลอดจนเงินสมทบจากรัฐบาลหรือผลประโยชน์ของกองทุนด้วย
ตามมาตรา ๒๒๗ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
ดังนั้น แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำ�นาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (๔)๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุเป็นรายเดือนเป็นไปอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมตามทีม่ าตรา ๑๑ (๑๑)๙
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก�ำหนดไว้
สมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุซ่ึงไม่มีรายได้ มีรายได้ต�่ำ หรือไม่มี
ผู้อุปการะเลี้ยงดู ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อให้สมดังจุดมุ่งหมายของการใช้บังคับกฎหมายผู้สูงอายุต่อไป

(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๕๗

มาตรา ๒๑ ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ กองทุนหนึง่ ในส�ำนักงานประกันสังคม เรียกว่า กองทุนประกันสังคม เพือ่ เป็นทุนใช้จา่ ยให้ผปู้ ระกันตนได้รบั ประโยชน์
ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
๗
มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
(๓) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๒๖
(๔) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
(๕) เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(๖) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
(๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
(๘) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
(๙) รายได้อื่น
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๙
มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
(๑๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
				
ฯลฯ		
ฯลฯ
๖

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
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สุขกายสบายใจ
ปรัชญา เวสารัชช์

อยู่อย่าง ส.ว.

หลังจากผูเ้ ขียนกลายเป็นสมาชิกชมรม ส.ว. คือคนสูงวัย
มาได้หลายปี มักมีหลายหน่วยงานมาชวนผูเ้ ขียนไปเล่าสูป่ ระสบการณ์
ให้บรรดาข้าราชการหรือพนักงานทีก่ ำ�ลังจะเกษียณฟัง (คนเชิญเขามักเลือก
เชิญตามวัย คือเมือ่ คนแก่ฟงั ก็เลือกคนแก่ไปพูด ไม่เคยมีชมรมวัยรุน่
มาเชิญผูเ้ ขียนไปบรรยายบ้างเลย จึงไม่คอ่ ยเห็นอะไรสวย ๆ งาม ๆ
เจอแต่งอม ๆ ทั้งน้าน)
นี่ก็แสดงว่าอยู่ชมรมมาหลายปี จนได้เลื่อนระดับเป็น
ส.ว. ชำ�นาญการแล้ว เขาจึงได้เชิญ
ถ้าอยูน่ านขึน้ คงได้เป็น ส.ว. เชีย่ วชาญ และ ส.ว. ผูท้ รงคุณวุฒิ
แน่นอน (ถ้าไม่ตายเสียก่อน)
ชมรม ส.ว. นี้มีการกำ�หนดอายุสมาชิกแตกต่างจาก
ระบบราชการ
ระบบราชการเริม่ ต้นทีอ่ ายุถงึ นิตภิ าวะ และยุตทิ อี่ ายุ ๖๐
(แต่ขณะนีม้ คี วามพยายามขยายอายุให้สงู ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ จนไปถึง ๗๐
สำ�หรับบางหน่วยงาน เช่น หน่วยงานตุลาการ)
ชมรม ส.ว. เริ่มต้นที่ ๖๐ (หรือบวกลบแล้วแต่อารมณ์)
ไปจนถึงจุดดับหรือบ้อลัด (คือหมดกำ�ลังกายกำ�ลังปัญญา) ครับ
เวลาบรรยายนั้น ส่วนใหญ่เรื่องที่ผู้เขียนเล่าให้บรรดา
ส.ว. รุ่นน้องฟังก็เป็นเรื่องที่เรา (สมาชิกชมรม ส.ว.) รู้กันอยู่แล้ว
เริ่มต้นง่าย ๆ คือ อนิจจัง (วัฏฏสังขารา)
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ก็แน่ละ เมื่อเข้าถึงวัย ส.ว. เราต้องยอมรับความจริง
คือการเปลีย่ นแปลงสำ�คัญหลายอย่างในชีวติ ได้แก่ สุขภาพร่างกาย
กำ�ลังกาย ความสามารถทางสมอง รายได้ และสังคมแวดล้อม
ย่อมเปลี่ยนไป
ไม่เปลี่ยนสิแปลก
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ
อารมณ์ และความสุขทุกข์ของเรา (แน่นอนอยู่แล้ว)
ร่างกายโทรมลง ผมขาวมากขึน้ (จ้างคนมาถอนก็ไม่ยอม
หมดเสียที บางคน-ซึง่ ไม่ใช่ผเู้ ขียน-อุตส่าห์ยอ้ มแล้วย้อมอีก เผลอนิด
ก็โผล่มาประจาน) ผิวเหี่ยวไม่สดใสกาววาวเหมือนที่เคยเป็น
สมัยยังปึง๋ ปัง๋ อยู่ พละกำ�ลังเริม่ ถดถอย ทำ�อะไรนิดก็เหนือ่ ยง่าย ทำ�อะไรหน่อย
ก็เกิดอาการวิงเวียน ความจำ�เริ่มเลือน รายได้ถ้าไม่คงที่ก็ลดลง
และต้องอยูบ่ า้ นเผชิญหน้ากับคนร่วมบ้านซึง่ แต่กอ่ น นาน ๆ จะเห็นที
เมื่อเจอสถานการณ์อย่างนี้ หากทำ�ใจยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดได้ยากก็เป็นทุกข์ชัวร์ครับ
คืออะไรที่ทำ�ให้ทนได้ยาก ย่อมก่อทุกข์
แถมโดยนิสยั แล้ว สำ�หรับคนบางคน หากทนอะไรได้ยาก
ย่อมเกิดทุกข์ทวี (คือมากกว่าคนทนง่ายอย่างน้อยสองเท่าขึ้นไป)
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบรรดา ส.ว.
ทั้งหลายมีหลายสิ่งที่ตรงกันค่อนข้างมาก คือ ส.ว. จะมีพฤติกรรม
คล้ายกันหลายอย่าง

อย่างแรก คืออยากพูดมากขึน้ อยากคุย อยากเล่าเรือ่ งเก่า
(ก็เวลามันเหลือน้อยนีค่ รับ ต้องรีบเล่าสิ เดีย๋ วจะไม่มโี อกาส) ใครอยูใ่ กล้ตวั
เป็นโดนจับมาเป็นเหยือ่ ฟังเรือ่ งราวทีอ่ ยากเล่า (พวกหนุม่ ๆ สาว ๆ
มักขีเ้ กียจฟังคนแก่พดู เพราะมักพูดเรือ่ งเดิมซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า) แถมการเล่านัน้
จะตามด้วยรายละเอียดซึง่ คนฟังไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าคนไม่สนใจ
ก็แสดงออกด้วยอาการจุกจิก จูจ้ ี้ ขีบ้ น่ ฮึดฮัด จะเล่าให้ได้ดงั ใจ เมือ่ ไม่ได้
คราวนีเ้ ล่นบทงอนน้อยใจ ร�ำพึงร�ำพัน (เฮ้อ แค่เขียนอย่างนีย้ งั เบือ่ เลย)
แล้วมักมีแนวโน้มในการชอบดุวา่ ต�ำหนิ แนะน�ำ อบรมสัง่ สอนคนฟังอีก
(น่าเบื่อจะตาย)
มี ก ารวิ จั ย พบว่ า ผู้ ห ญิ ง มี แ นวโน้ ม จะพู ด มากขึ้ น
ส่วนพวกผูช้ ายอาจพูดน้อยลง (แต่ยงั ไงก็ตามหากมีใครเผลอมาฟังละก็
ได้เรื่องยาวครับ)
อย่างที่สอง คือ ทำ�อย่างที่เคยทำ� ลงความเห็นว่าตัวเอง
เปลีย่ นอะไรไม่ได้แล้ว บางทียงั ทำ�เรือ่ งฝืนสังขาร (คงลืมไปว่าแก่แล้ว
บางคนปีนต้นไม้ จนตกลงมาเป็นเรือ่ งทีค่ นดูเศร้าแกมสังเวช) นอกจากนี้
หลายคนยังเผลอสวมหัวโขนเดิม เช่น เคยเป็นท่านปลัด ท่านเลขา
ท่านอธิบดี ท่านผูว้ า่ ท่านรอง (รองนีม่ เี ยอะ ทัง้ ตำ�แหน่งรองในอดีต
และรองมือรองเท้า) สารพัด ก็ยงั เป็นอย่างนัน้ ทัง้ ยังคาดหวังว่าคนอืน่
จะต้องปฏิบัติกับตัวตามหัวโขนเดิม (อภิโธ่ อภิถัง นั่นมันเป็นอดีต
ไปตั้งนานแล้ว คุณตา) การสวมหัวโขนเดิมและเปลี่ยนยาก ทำ�ให้
เป็นคนอยูย่ ากกินยาก และคนอืน่ ก็อยูด่ ว้ ยยากครับ ได้ยนิ ว่าบางคน
ต้องให้ภรรยาเสนอหนังสือใส่แฟ้มส่งให้ทกุ วัน (ท่านจะรับประทาน
แกงส้มหรือแกงเขียวหวาน โปรดพิจารณา ท่านอ่านแล้วก็แทงลงไปว่า
แล้วข้อเสนอใดดีกว่า โปรดเสนอความเห็นด่วนอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมง
ก่อนเที่ยง)
อย่างทีส่ าม คือ ห่วงโน่นห่วงนี่ วิตกกังวล คิดเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง
อยากรูเ้ รือ่ งทีไ่ ม่มคี ำ� ตอบ อยากรูเ้ รือ่ งของคนอืน่ แล้วก็ชกั จะถามซ�ำ้ ซาก
อยูน่ นั่ แหละ บอกไปแล้วก็ลมื (เดีย๋ วก็ถามอีก เรือ่ งเดิมคนคอยตอบ
ก็เซ็ง จนบางทีต้องอัดเทปไว้เตือน)

อย่างทีส่ ี่ ข้อนีน้ า่ เศร้า สำ�หรับ ส.ว. ทีบ่ ห่ นัง่ อ่าย (คือไม่มี
ใครเอา) ทุกคนหนีกระเจิง เลยต้องอยูค่ นเดียว (โดดเดีย่ ว ว้าเหว่ วิเหวโหว)
อยู่คนเดียวก็เหงาสิ ไม่รู้จะพูดกับใคร ได้แต่นั่ง ๆ นอน ๆ เซ็ง ๆ
เริ่มเห็นว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เริ่มสงสารตัวเอง เกิดอาการซึมเศร้า
ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องออกนอกบ้าน หรือไปร่วมชมรมคนช่างนินทา
คือคนเหงากลุ่มเดียวกัน ซึ่งอาจมีเรื่องขัดแย้ง เพราะต่างคน
ต่างก็อยากเล่า เลยแย่งกันเล่า (ถ้าสามารถพูดไปโดยไม่ฟงั คนอืน่ ได้ทกุ คน
โดยไม่เดือดร้อน ก็ดี แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ วงแตก คราวนี้หันมานินทา
พวกเดียวกันให้วงนินทาอื่นได้ล่วงรู้ด้วย)
พฤติกรรมหลายอย่างของ ส.ว. กลายเป็นพฤติกรรมทีส่ ร้างปัญหา
ย้อนมาถึงตัวเอง โดยเฉพาะหาก ส.ว. ไม่เหลือบารมีทใี่ ครจะเกรงใจ
หรือไม่สามารถท�ำให้คนอื่นต้องยอมอ่อนข้อให้ ส.ว. นั้นก็จะเจอ
ผลสะท้อนย้อนกลับ (โชคไม่ดีอาจเจอแข้งด้วย)
จากประสบการณ์ของตัวเอง และจากการสังเกตคนอื่น
เลยได้ข้อสรุปสำ�หรับเป็นแนวปฏิบัติของตัวเอง (คนอื่นจะเอาไป
ทดลองดูก็ไม่มีการสงวนสิทธิ์อยู่แล้ว) ลองฟังดูสิครับ
ข้อแนะนำ�แรก แนะง่าย ทำ�ยาก คือ พึงทำ�ตัวง่าย ๆ
เป็นคนว่าง่าย ไม่เรือ่ งมาก ไม่พดู มาก ไม่บน่ จูจ้ ี้ พูดให้นอ้ ยลง ฟังให้มาก
ไม่ยงุ่ และไม่สอดรูส้ อดเห็นเรือ่ งของคนอืน่ (ทำ�หูหนวกบ้าง หลับตา
เสียบ้าง) ทำ�หน้าที่ประจำ�วันไปตามปกติ ยิ้มไปเรื่อย ๆ พูดจาดี ๆ
ไพเราะกับคนรอบข้าง ไม่ทำ�ตัวเป็นลูกช่างแนะ (คนอืน่ ถ้าเขาต้องการ
คำ�แนะนำ�เขาก็ถามเอง แต่อย่าไปเทีย่ วแนะเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีก้ บั คนอืน่
เขาจะเหล่เอาว่า นั่นมันสมัยคุณลุงคุณปู่คุณป้าแล้ว ที่แนะนั่น
มันไม่จ๊าบเจ้าค่ะ)
ประการที่สอง อย่าอยู่เฉย ๆ ควรสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
อยูเ่ รือ่ ย โธ่ ในโลกซึง่ เราจะยืนอยูไ่ ด้อกี ไม่กปี่ ยี งั มีอกี มากมายก่ายกอง
ทีเ่ รายังไม่รู้ และสามารถเรียนรูไ้ ด้ เช่น เรียนวาดรูป (อย่างคุณจินดา
เธอหัดวาดสีน�้ำตอนใกล้เกษียณ ขณะนี้ฝีมือดีขนาดขายได้แน่ะ
กลายเป็นรายได้เสริมด้วย) เรียนภาษาใหม่ ฝึกเล่นดนตรี หัดเต้นร�ำ
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เรียนท�ำเพ้นติง้ เป็นต้น หรือ แทนทีจ่ ะไปอยากรูเ้ รือ่ งคนอืน่ ก็อา่ นหนังสือ
(อย่างผู้เขียน พอเกษียณก็หันไปอ่านนิยาย เลยไม่เบื่อ) ยิ่งตอนนี้
มีไอแพดให้เล่นหลายอย่างเลย จะได้ไม่เหงา
ประการทีส่ าม ดูแลสุขภาพ แต่อย่าให้มนั เกินเลยไป และ
ต้องรูจ้ กั เจียมสังขาร ไม่ทำ� ตัวเป็นหัวงู ฝืนอุม้ กิก๊ จนหลังเดาะ (วัยนี้
ต้องปล่อยให้กกิ๊ อุม้ แล้ว) ถ้าต้องไปหาแพทย์ ก็ไป (แล้วไม่ตอ้ งไปเถียง
กับหมอ) เขาให้ยาอะไรมากิน ก็กนิ (อย่าไปต่อรองให้หมอยัว๊ ะ ไม่อยากกิน
ก็เฉยไว้) พยายามเคลือ่ นไหวตัว ออกก�ำลังให้เหมาะกับสังขาร เดิน
หรือท�ำอะไรให้ชา้ ลง ดูซา้ ยดูขวาก่อนเคลือ่ นไหว ต้องระวังการลืน่ ล้ม
มือคอยจับราวหรือยึดวัตถุไว้เพือ่ รองรับน�ำ้ หนัก (ผูเ้ ขียนดีใจตอนแก่
ทีต่ วั เบา) กินให้นอ้ ยลง พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าหัวเริม่ หมุน ให้พยายาม
รีบนัง่ (เห็นสาว ๆ ก็กอดไว้กอ่ น อ้างว่าก�ำลังเซ แล้วต้องรีบปล่อย อย่ากอดนาน
จะโดนด่า แต่ไม่ต้องกลัวโดนตบ เพราะสาว ๆ เห็นว่าแก่คงเวทนา
ไม่อยากรังแกคนแก่) พร้อมกันนั้นก็อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนาน
ดีไม่ดีจะลุกไม่ขึ้นหรือขยับตัวไม่ได้
ประการที่สี่ ปฏิบัติธรรม ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่า
ต้องไปเข้าวัด หรือสำ�นักวิปัสสนา เพียงทำ�อย่างที่พระพุทธเจ้า
ท่านทรงสอนง่าย ๆ คือเลิกทำ�ชั่ว (พระพยอมบอกว่าตอนนี้
ท่านอยากเทศน์ให้คนหนุม่ สาวฟังมากกว่าเทศน์ให้คนแก่ เพราะคนแก่นนั้
แก่เกินจะทำ�ชัว่ ได้งา่ ย ๆ แล้ว แต่ผเู้ ขียนเห็นว่าก็ยงั ไม่ถกู ต้องเสียทีเดียว
คนแก่บางคนยังสามารถทำ�วจีอกุศล คือ ปากไม่ดไี ด้) ทำ�แต่ความดี
และทำ�ใจให้ผอ่ งใส (คือ อย่าถือสา อย่าโกรธง่าย วางอุเบกขา ปลง
อโหสิกรรมให้คนอืน่ เตรียมตัวตาย คนเตรียมตัวตายนีท่ เี่ ห็น ๆ มา
มักอยู่จนเหนียงยาน ตายยากจัง)
ทั้งนี้ เมื่อถึงวัยที่เริ่มช่วยตัวเองได้น้อย มีเรื่องที่ ส.ว.
ควรระวังหลายอย่าง อาทิเช่น
การถูกหลอก โดยเฉพาะ ส.ว. ทีม่ ที รัพย์มาก (หรือมีทรัพย์นอ้ ย
แต่ชอบอวดทรัพย์) อาจเจอมิจฉาชีพ หรือบรรดารุ่นกระเตาะ
(แต่เจ้าเล่ห)์ มาหลอกให้ทำ�โน่นทำ�นี่ ดังนัน้ หากโลภ (เพราะอยากอยู่
ใกล้เนือ้ อ่อน อยากรวย อยากได้บญุ แรง อยากไปสวรรค์ อยากได้ลาภ)
ก็มีหวังถูกหลอกเอาทรัพย์ (แล้วก็หายลับไป) บางคนติดการพนัน
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ก็พลอยสูญสมบัติที่สะสมไว้กินยามแก่ไปด้วย พรรคพวกชาว ส.ว.
ที่ผู้เขียนรู้จักมักบ่น หรือพูดถึงโรคหลายอย่าง ซึ่งดูจะกลายเป็น
โรคประจ�ำตัวชาวชมรม ส.ว. ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน
(แถมความดันทุรงั มักสูงด้วย) โรคตา กระดูก ข้อ ฟัน ต่อมลูกหมาก
ท่อปัสสาวะ มะเร็ง ตับ ไต ถุงน�้ำดี (พูดไปพูดมาดูจะมีเกือบทุกโรค
นั่นแหละ)
โรคที่คนแก่มักกลัวคือความจำ�เสื่อม
พรรคพวกหลายคนเป็นห่วงว่าจะเกิดอาการอัลไซเมอร์
(นายยุทธดนัย น้องชายผูเ้ ขียนก็ชกั บ่นว่าเดีย๋ วนีช้ กั ลืมอะไรต่อมิอะไร
อยูเ่ รือ่ ย) เรือ่ งนีม้ กี ารศึกษาวิจยั กันมาและมีคนรวบรวมคำ�แนะนำ�
วิธีการป้องกันโรค (คือให้อาการเกิดช้าหน่อย) ดังนี้
๑) ดื่มกาแฟวันละ ๓ แก้ว
๒) ดูแลรักษาเหงือกและฟัน
๓) เล่นอินเทอร์เน็ตวันละชั่วโมง
๔) ดื่มน�้ำแอปเปิ้ล หรือรับประทานวันละ ๒-๓ ลูก
๕) ระวังอย่าให้หัวถูกกระแทก
๖) ทำ�สมาธิ
๗) กินวิตามิน ดี ๓ วันละ ๘๐๐-๒,๐๐๐ หน่วย
๘) ใช้สมอง
๙) ระวังโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะไวรัส
๑๐) ดืม่ เพือ่ สุขภาพ-น�ำ้ ผลไม้หนึง่ แก้ว ๓ ครัง้ ต่อสัปดาห์
ชาเขียวหนึ่งถ้วยต่อสัปดาห์ ดื่มไวน์แดง เลี่ยงน�้ำอัดลม

ผูเ้ ขียนลองทำ�หลายอย่าง เห็นว่าดีเหมือนกัน จึงขอแนะ
เพิ่มเติมว่า ส.ว. ควรทำ�สิ่งต่อไปนี้ด้วย ได้แก่
• ฝึกทำ�สิ่งที่ไม่เคยชิน
• วาดรูป
• เล่นดนตรี
• เล่นเกม
• เรียนภาษาใหม่
• ท่องอินเทอร์เน็ต
• ทำ�อะไรก็ได้ แต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น

กันทุกคน

มีเรื่องเล่าแถมเพื่อให้พรรคพวก ส.ว. เกิดกำ�ลังใจบ้าง
พวกเราคงคุ้นเคยกับร้านแฟรนไชส์ไก่ทอด เคนตั๊กกี้

ลองฟังเรือ่ งราวต้นกำ�เนิดของร้านนี้ บางทีเราอาจเห็นว่า
แม้ยามสูงอายุ คนเราก็ยังมีความหวังได้นะครับ
เรือ่ งของเรือ่ งก็คอื เมือ่ พันเอกฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ถงึ คราว
เกษียณอายุในวัย ๖๕ ปี พันเอกแซนเดอร์ได้ขบั รถเก่าคูช่ พี ตระเวน
ไปตามร้านอาหารต่าง ๆ เพือ่ ขายสูตรไก่ทอดของเขา โดยขอค่าตอบแทน
จากการขายไก่แต่ละวันเพียง ๕ เซ็นต์
ร้านแรกก็แล้ว ร้านที่สองก็แล้ว ร้านที่สามก็เช่นกัน
พันเอกแซนเดอร์ถูกปฏิเสธหมด
ถึงแม้จะตระเวนไปตามร้านอาหารต่าง ๆ โดยยามค�่ำ
ยามเหนือ่ ยอ่อนก็นอนในรถเพือ่ ประหยัดเงิน ก็ไม่มใี ครสนใจแกเลย
พันเอกแซนเดอร์ถกู ปฏิเสธไปแล้ว ๑,๐๐๘ ร้าน (ลอกมา
อย่างนี้จริง ๆ ไม่ผิดหรอกครับ) จนไปพบเจ้าของร้านอาหารร้านที่
๑,๐๐๙ ซึ่งเป็นร้านแรกที่ตอบรับ
หลังจากวันนั้นสองปี พันเอกแซนเดอร์สามารถลงนาม
ในสัญญากับร้านอาหารได้ ๕ ร้าน แต่ก็ยังไม่หยุดเท่านั้น
ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ พันเอกแซนเดอร์ทำ�สัญญากับร้านอาหาร
ทั่วสหรัฐอเมริกาถึง ๖๐๐ ร้าน

ปีต่อไป พันเอกแซนเดอร์ก็ขายสูตรของเขาให้กับ
ผู้ทำ�กิจการเคนตั๊กกี้ไก่ทอด
ถึงแม้จะร�ำ่ รวยมหาศาล พันเอกแซนเดอร์กย็ งั เป็นตัวแทน
และท�ำตัวเป็นโปรโมเตอร์ ส่งเสริมการขายไก่ทอดเคนตัก๊ กีจ้ นกระทัง่
เสียชีวิตในปี ๑๙๙๐
ถึงตอนนี้ขอแถมอีกเรื่องหนึ่ง เผื่อเป็นประโยชน์สำ�หรับ
ชาวชมรม ส.ว.
คุณโจนส์หญิงชราวัย ๙๒ ปี จำ�เป็นต้องย้ายเคหสถาน
ไปอยู่บ้านพักคนชรา เนื่องจากสามีคู่บุญซึ่งอยู่ด้วยกันมา ๗๐ ปี
ถึงแก่กรรมและเธอก็มีอายุมากแล้ว ต้องการคนดูแล
หลังจากคอยด้วยความอดทนหลายชัว่ โมงทีแ่ ผนกต้อนรับ
ของบ้านพัก เจ้าหน้าทีก่ ม็ าเชิญเธอไปห้องทีจ่ ดั ไว้ให้พกั ระหว่างเดิน
ไปทีห่ อ้ ง พนักงานสาวบรรยายลักษณะของห้องให้เธอฟัง เธออุทานว่า
ดีจัง ฉันชอบมากเลย
พนักงานท้วงว่าคุณยายยังไม่ได้เห็นห้องเลยนะคะ
คุณโจนส์ยิ้มอย่างมีความสุขและตอบว่า “ไม่เกี่ยวกับ
ห้องหรอกจ๊ะ ความสุขเป็นเรื่องที่เรากำ�หนดได้ล่วงหน้า การที่ฉัน
จะชอบห้องหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับว่าห้องจะใหญ่หรือเล็ก หรือมี
เครือ่ งตกแต่งอะไร แต่มนั ขึน้ กับการทีฉ่ นั ตกแต่งใจของฉันให้รบั มัน
มากกว่า ทุกเช้าเมือ่ ฉันตืน่ ขึน้ มา ฉันมีทางเลือก คือเลือกว่าจะนอน
แซ่วบนเตียงหมกมุน่ กับอวัยวะส่วนทีใ่ ช้การไม่ได้ของฉัน หรือจะลุกขึน้
มาทำ�โน่นทำ�นี่ แล้วดีใจทีย่ งั มีอวัยวะส่วนทีเ่ หลือซึง่ ยังใช้งานได้ สำ�หรับฉัน
แต่ละวันถือเป็นของขวัญ และถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะคิดถึง
วันรุ่งขึ้นพร้อมกับความทรงจำ�ที่ดีดีมีความสุขของฉัน”
เธอเสริมต่อว่า “ชีวติ วัยชราก็เปรียบเหมือนบัญชีเงินฝาก
เราถอนออกมาจากทีเ่ ราสะสมเอาไว้ ขอแนะนำ�ว่าเธอควรฝากความสุข
เก็บเอาไว้ให้มากในบัญชีความทรงจำ�อยู่เสมอ”
จากนั้น ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข คุณโจนส์สรุปว่า
“อย่าลืมห้าประการที่จะทำ�ให้เรามีความสุข ๑) อย่าฝังใจเจ็บ
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๒) ขจัดความเกลียดออกไป ๓) อย่าวิตกกังวลใด ๆ ๔) อยูอ่ ย่างเรียบง่าย
ให้มากขึ้น และ ๕) คาดหวังให้น้อยลง”
ฟังแล้วเป็นไงครับ ความสุขอยู่แค่เอื้อมนี้เอง
ก็นี่แหละครับ คำ�แนะนำ�ของ ส.ว. ชำ�นาญการคนหนึ่ง
พรรคพวกมีอะไรจะเพิ่มเติมก็แลกเปลี่ยนกันบ้าง อย่างน้อยก็เป็น
อานิสงส์สำ�หรับ ส.ว. ในอนาคตด้วย
ได้บุญดีนะครับ
ก่อนจบ ขอฝากเรือ่ งเล่าต่อไปนีส้ ำ�หรับคนนอกชมรม ส.ว.
เพื่อทบทวนตัวเอง เมื่อต้องปฏิบัติต่อบรรดาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย
ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของท่านทั้งหลาย
เรื่องมีอยู่ว่า มีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูกชาย
วัยสี่ขวบ และปู่สูงวัยที่อ่อนแอ
เวลานัง่ รับประทานอาหารด้วยกัน คุณปูซ่ งึ่ มือสัน่ ควบคุม
ไม่ได้ มักท�ำช้อนส้อมหล่นบ้าง ท�ำจานตกบ้าง ท�ำอาหารหก หรือท�ำ
แก้วน�้ำตกแตกบ้าง
ทุกครัง้ ลูกชายและสะใภ้กม็ โี มโหโกรธา (ท�ำหน้าบึง้ หน้างอ
ตาขมึง) ดุว่ากล่าวแดกดันและก้าวร้าวไร้น�้ำใจ คุณปู่ได้แต่นั่งนิ่งเฉย
แววตาฉายความเจ็บปวด
เมื่อคุณปู่ยังทำ�สิ่งของตกอย่างเคย (ก็แกแก่แล้วนี่ครับ)
สามีภรรยาก็จัดให้คุณปู่แยกไปนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะเล็ก
คนเดียวมุมห้อง
แต่ของก็ยังตกอยู่ ทุกครั้งสองสามีภรรยาก็จะตะโกน
เอ็ดด่าว่าชายชรา ซึ่งก็ก้มหน้าฟังโดยดุษณี
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เมื่อจานยังตกแตกอีก สามีภรรยาจึงเปลี่ยนจากถ้วยชาม
ปกติและแก้วน�้ำ เป็นภาชนะท�ำด้วยไม้
หากสังเกต จะเห็นชายชราก้มหน้ารับประทานอาหาร
โดยมีหยาดน�้ำตารินผ่านผิวเหี่ยวย่นของแก
หลานชายวัยสี่ขวบเฝ้าดูเหตุการณ์เงียบ ๆ จนวันหนึ่ง
พ่อเห็นลูกชายง่วนกับกองไม้เล็ก ๆ บนพื้น พ่อถึงถามว่า ลูกทำ�อะไร
ลูกชายหันมาตอบว่า ผมกำ�ลังทำ�ชามไม้ไว้ให้พ่อกับแม่ใช้
ตอนแก่ครับ
คำ�พูดของเด็กน้อยกระแทกใจพ่อแม่อย่างรุนแรง
ในความเงียบ น�ำ้ ตาเริม่ หยาดผ่านแก้มของสองสามีภรรยา
เย็นวันนัน้ คุณปูไ่ ด้กลับเข้ามานัง่ รับประทานอาหารร่วมโต๊ะ
อีกครั้ง
ถึงแม้จะมีเสียงช้อนส้อมหรือจานตก สองสามีภรรยา
กลับทำ�ท่าเป็นปกติ
ครอบครัวกลับคืนความสุขสงบดังเดิม
เรื่องเล่านี้ อาจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนว่าคนแก่หรือ
ชาวชมรมสูงวัยก็ยังเป็นมนุษย์มีหัวจิตหัวใจและเปราะบางนะครับ
ขอให้ปฏิบัติด้วยความรักความเมตตาด้วยเถิด

ไปไหนไปกัน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

กันย์นี

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน ช่วงนีย้ า่ งเข้าสูฤ่ ดูหนาวแล้ว ไปไหนไปกัน ขอเชิญชวนไปสัมผัสความหนาวเย็น
และความงามของธรรมชาติที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอ�ำเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน และอ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าทีอ่ ดุ มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ล�ำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่าน
อุทยานแห่งชาติแม่ปิงห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๘๗ กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ได้โดยรถยนต์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมี แก่งก้อ จุดชมค้างคาวถ�้ำฮ่อมแสน ถ�้ำช้างร้อง ถ�้ำยางวี ทุง่ กิก๊
น�ำ้ ตกก้อน้อย น�ำ้ ตกก้อหลวง น�ำ้ ตกแม่ดดู ป่าสนพระบาทยางวี ผาแมว เป็นต้น ซึง่ มีพนั ธุไ์ ม้นานาชนิด
เช่น สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น พลวง รกฟ้า กล้วยไม้ดิน และสัตว์ป่านานาชนิด
เช่น วัวแดง เลียงผา ไก่ป่า และนกนานาชนิด ที่เหมาะแก่การมาเยี่ยมชม

ที่มา www.dnp.go.th/parkreserve/asp/stylel
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เก็บไว้ในหทัย

พระศาสนาจะด�ำรงอยูไ่ ด้กด็ ว้ ยความเข้าใจของผูท้ กี่ ล่าวว่า นับถือพระพุทธศาสนา พุทธะ คือ ปัญญา ศาสนา
คือ ค�ำสอน ผูท้ ไี่ ม่มปี ญ
ั ญาจะสอนหรือกล่าวถึงสิง่ ทีม่ จี ริงไม่ได้ ต้องเป็นผูท้ ตี่ รัสรูท้ งั้ หมดทัง้ ปวงโดยสิน้ เชิง
จึงสามารถที่จะทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ที่ได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้
เพราะเหตุว่ากล่าวถึงสิ่งที่ก�ำลังมีเดี๋ยวนี้
ธรรมะเป็นเรือ่ ง “ตรง” ผู้ใดเป็น “ผูต้ รง” ผู้นนั้ ได้สาระจากพระธรรม แล้วต้องเป็นผูท้ ี่อาจหาญ กล้าหาญ
ในทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด มิฉะนั้นแล้วละสิ่งที่ผิดไม่ได้ กล้าหาญที่จะอดทน ที่จะฟัง ที่จะเข้าใจ
เพราะเหตุวา่ ปัญญาน�ำไปในกิจทัง้ ปวง ไม่ทำ� ให้เดือดร้อน ไม่ทำ� ให้เป็นทุกข์เลย แต่ถา้ ไม่ใช่ปญ
ั ญา ความไม่รู้
ก็จะน�ำมาซึ่งความทุกข์ เพราะความติดข้อง และการยึดถือ ... เพราะฉะนั้นความจริงธรรมะเป็นอย่างนี้
ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้เลย ถ้ารู้ความจริง “หลงติดข้อง ในสิ่งที่ไม่มี” เพราะเข้าใจว่ายังมีอยู่
แต่ทกุ อย่างดับหมดเลย ไม่กลับมาอีกด้วย ต้องอาจหาญ กล้าหาญ ทีจ่ ะเผชิญความจริง รูว้ า่ ความจริงเป็นอย่างนี้
ไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าเป็นปัญญาจริง ๆ จะโล่งใจ ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ใช่เรา
เมือ่ ใดมีศรัทธามีความเคารพสูงสุดในการทีจ่ ะได้ฟงั ค�ำซึง่ จะได้ยนิ โดยยากยิง่ แล้วก็เข้าใจได้โดยยากยิง่ ด้วย
แต่ว่าเข้าใกล้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการเข้าใจพระธรรม
ผู้นั้นก็เป็นอุบาสก อุบาสิก
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)

ท่านสามารถเปิดอ่าน
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ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.cabinet.thaigov.go.th

