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เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี
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บทความพิเศษ :

หลั
ก
การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นทีป่ ระจักษ์กนั โดยทัว่ กันแล้วว่า พระราชกรณียกิจทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั ิ นับตัง้ แต่เสด็จขึน้
เถลิงถวัลยราชสมบัตใิ นปี ๒๔๘๙ ได้แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขให้แก่พสกนิกร
ทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงทุม่ เทพระวรกายตรากตร�ำและมุง่ มัน่ เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร
ไม่วา่ จะเชือ้ ชาติใด ศาสนาใด หรืออยูห่ า่ งไกลสักเพียงใด ก็มทิ รงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทัง้ ด้านสาธารณสุข การศึกษา
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน การเกษตร การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ดิน น�ำ 
้ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทัง่
การจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการด�ำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่
อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนอย่างแท้จริง
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถรวบรวมได้มีดังต่อไปนี้

บทความพิเศษ : “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” คัดลอกจากหนังสือจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาหลักการทรงงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การทีจ่ ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่ จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ
ทัง้ จากข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพืน้ ที่ ให้ได้รายละเอียด
ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน

ระเบิดจากข้างใน

พระองค์ทรงมุง่ เน้น เรือ่ งการพัฒนาคน มีพระราชด�ำรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน
แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�ำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา
ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปญ
ั หา
ของพระองค์จะทรงเริม่ จากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีค่ นมักจะมองข้าม ดังพระราชด�ำรัส
ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็น
การแก้อาการจริง แต่ตอ้ งแก้ปวดหัวก่อน เพือ่ ทีจ่ ะให้อยูใ่ นสภาพทีค่ ดิ ได้...แบบ (Macro) นี้ เขาจะท�ำ
แบบรือ้ ทัง้ หมด ฉันไม่เห็นด้วย...อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนีม้ นั ผุตรงนัน้ ผุตรงนี้ ไม่คมุ้ ทีจ่ ะไปซ่อม...
เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีท�ำต้องค่อย ๆ ท�ำ จะไประเบิดหมด
ไม่ได้...”
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ท�ำตามล�ำดับขั้น ค่อยเป็นค่อยไป

ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริม่ ต้นจากสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นของประชาชนทีส่ ดุ ก่อน ได้แก่ สาธารณสุข
เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท�ำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร
การอุปโภคบริโภคทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยไม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้
ทางวิชาการและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่าย เน้นการปรับใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีร่ าษฎรสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้นก่อน ใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทปี่ ระหยัด แต่ถกู ต้องตามหลัก
วิชาการ เมือ่ ได้พนื้ ฐานทีม่ นั่ คงพร้อมพอสมควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว
ได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศก�ำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอืน่ เป็นพืน้ ฐานนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด เพราะผูท้ มี่ อี าชีพและฐานะเพียงพอทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริญให้คอ่ ยเป็นค่อยไปตามล�ำดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนัน้ ก็เพือ่ ป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
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ภูมิสังคม

การพัฒนาใด ๆ ต้องค�ำนึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศของบริเวณนัน้ ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
ดังพระราชด�ำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิ ระเทศทางภูมศิ าสตร์ และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา คือ นิสยั ใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอืน่ คิดอย่างอืน่ ไม่ได้ เราต้องแนะน�ำ เราเข้าไปช่วย
โดยทีจ่ ะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถา้ เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูวา่ เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบาย
ให้เขาเข้าใจ หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

องค์รวม

ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือทรงมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทาน
พระราชด�ำริเกีย่ วกับโครงการหนึง่ นัน้ จะทรงมองเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ และแนวทางแก้ไขอย่างเชือ่ มโยง
ดังเช่น พระราชด�ำริ “ทฤษฎีใหม่” ซึง่ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแนวทางหนึง่ ทีพ่ ระองค์ทรงมอง
อย่างองค์รวมและเป็นขัน้ เป็นตอน ตัง้ แต่การถือครองทีด่ นิ โดยเฉลีย่ ของประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่
การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้ำ  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน�้ำ
ในการท�ำเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธี
การจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่
การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั่นคือทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓
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ไม่ติดต�ำรา

การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีวธิ กี ารทีอ่ นุโลมและรอมชอม
กับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ำรา” ไม่ผูกมัด
ติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

ในเรือ่ งของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีวา่ เรือ่ งส่วนพระองค์กท็ รงประหยัดมาก
ดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์
ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า
“...กองงานในพระองค์โดยท่านผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึง่ พระองค์เบิกดินสอ ๑๒ แท่ง
เดือนละแท่ง ใช้จนกระทัง่ กุด ใครอย่าไปทิง้ ของท่านนะ จะกริว้ เลย ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง
ทุกอย่างนี้มีคา่ ส�ำหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสัง่ ให้เราปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรอบคอบ...”
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย
และประหยัด ราษฎรสามารถท�ำได้เอง หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์ใช้สง่ิ ทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ ๆ มาแก้ไข
ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชด�ำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัด
งบประมาณ...”
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ท�ำให้ง่าย

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท�ำให้การคิดค้น
ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�ำริดำ� เนินไปได้โดยง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน และทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยูแ่ ละระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจน
สภาพทางสังคมของชุมชนนัน้ ๆ โปรดทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีย่ ากให้กลายเป็นง่าย ท�ำสิง่ ทีส่ ลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
อันเป็นการแก้ปญ
ั หาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนัน่ เอง แต่การท�ำสิง่ ยากให้กลายเป็นง่ายนัน้
เป็นของยาก ฉะนั้นค�ำว่า “ท�ำให้ง่าย” จึงเป็นหลักคิดส�ำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

การมีส่วนร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน�ำการประชาพิจารณ์มาใช้
ในการบริหาร เพือ่ เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการของสาธารณชน ดังพระราชด�ำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“...ส�ำคัญที่สุดจะต้องหัดท�ำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่ง
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดม
สติปญ
ั ญาและประสบการณ์อนั หลากหลาย มาอ�ำนวยการปฏิบตั งิ านให้ประสบความส�ำเร็จทีส่ มบูรณ์
นั่นเอง...”
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ประโยชน์ส่วนรวม

การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชด�ำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ดังพระราชด�ำรัส
ความตอนหนึ่งว่า
“...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม อันนีฟ้ งั จนเบือ่ อาจจะร�ำคาญด้วยซ�ำ้ ว่า
ใครต่อใครก็มาบอกว่าขอให้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ให้อยูเ่ รือ่ ย แล้วส่วนตัว
จะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเอง
สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”
พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔

“...งานราชการนัน้ เป็นงานส่วนรวม มีผลเกีย่ วเนือ่ งถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน
ผูป้ ฏิบตั บิ ริหารงานราชการจึงต้องค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานเป็นส�ำคัญ อย่านึกถึงบ�ำเหน็จรางวัล
หรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนัน้ งานในหน้าทีจ่ ะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งาน
ส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่า การท�ำงานในหน้าที่ได้ส�ำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์
อันประเสริฐสุด เพราะจะท�ำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง...”
พระบรมราโชวาท วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
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บริการรวมที่จุดเดียว One Stop Services

การบริการที่รวมจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเป็นต้นแบบ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด�ำเนินการและให้บริการแก่ประชาชน
ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชด�ำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“...กรม กองต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศนู ย์ของตน แต่วา่ อาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์
ของตัวเอง คนอืน่ ไม่เกีย่ วข้อง และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเป็นศูนย์ทรี่ วบรวมก�ำลังทัง้ หมดของเจ้าหน้าที่
ทุกกรม กอง ทัง้ ในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทัง้ ในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยูด่ ว้ ยกัน
ก็หมายความว่าประชาชน ซึง่ จะต้องใช้วชิ าการทัง้ หลายก็สามารถทีจ่ ะมาดู ส่วนเจ้าหน้าทีจ่ ะให้ความอนุเคราะห์
แก่ประชาชนก็มาอยูพ่ ร้อมกันในทีเ่ ดียวเหมือนกัน ซึง่ เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ทีส่ ำ� คัญปลายทาง
คือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”

ใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ

ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหา
ป่าเสือ่ มโทรม ได้พระราชทานพระราชด�ำริ การปลูกป่า โดยไม่ตอ้ งปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการ
ฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล
และไม้ฟนื นอกจากได้ประโยชน์ตามชือ่ ของมันแล้วยังช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ให้แก่พนื้ ดินด้วย เห็นได้วา่
ทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ท�ำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ใช้อธรรมปราบอธรรม

ทรงน�ำความจริงในเรือ่ งความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญในการแก้ปญ
ั หาและปรับปรุงเปลีย่ นแปลงสภาวะทีไ่ ม่ปกติเข้าสูร่ ะบบทีเ่ ป็นปกติ เช่น
การน�ำน�ำ้ ดี ขับไล่นำ�้ เสีย หรือเจือจางน�ำ้ เสียให้กลับเป็นน�ำ้ ดี ตามจังหวะการขึน้ ลงตามธรรมชาติของน�ำ 
้
การบ�ำบัดน�ำ้ เน่าโดยใช้ผกั ตบชวา ซึง่ มีตามธรรมชาติให้ดดู ซึมสิง่ สกปรกปนเปือ้ นในน�ำ 
้ ดังพระราชด�ำรัส
ความว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”

ปลูกป่าในใจคน

การบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลือง เพือ่ ประโยชน์ของตนเองเป็นการสร้าง
ความเสียหายให้สงิ่ แวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึน้ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส�ำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชด�ำรัส ความตอนหนึง่ ว่า
“...เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน้ ก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
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ขาดทุนคือก�ำไร คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน

“...ขาดทุน คือ ก�ำไร Our loss is our gain...การเสียคือการได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับ
ที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
พระราชด�ำรัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไรคือความอยูด่ มี สี ขุ ของราษฎร ซึง่ สามารถ
สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชด�ำรัสทีไ่ ด้พระราชทาน
แก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสดิ าลัย
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า
“...ประเทศต่าง ๆ ในโลก ในระยะ ๓ ปี มานี้ คนทีก่ อ่ ตัง้ ประเทศ
ที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่
ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่า
อยูไ่ ด้มาอย่างดี เมือ่ ประมาณ ๑๐ วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ
เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะท�ำอย่างไร
จึงได้แนะน�ำว่า ให้ปกครองแบบคนจน แบบทีไ่ ม่ตดิ ต�ำรามากเกินไป
ท�ำอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอด ไม่เหมือนกับคนที่
ท�ำตามวิชาการ ทีเ่ วลาปิดต�ำราแล้ว ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร ลงท้ายก็ตอ้ ง
เปิดหน้าแรก เริม่ ใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตำ� ราแบบอะลุม้ อล่วยกัน
ในทีส่ ดุ ได้กเ็ ป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่า ขาดทุนเป็นการได้กำ� ไรของเรา
นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท�ำอะไร
ทีเ่ ราเสีย แต่ในทีส่ ดุ เราเสียนัน้ เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาล
โดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึง่ คือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้
ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงการ ซึ่งต้องใช้เงิน
เป็นร้อย เป็นพัน หมืน่ ล้าน ถ้าท�ำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ชา้
ประชาชนจะได้รบั ผล ราษฎรอยู่ดกี ินดี ราษฎรได้กำ� ไรไป ถ้าราษฎร
มีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพือ่ ให้รฐั บาลได้ทำ� โครงการต่อไป
เพือ่ ความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารูร้ กั สามัคคี รูเ้ สียสละ คือการได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับ
ที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

12 สลค.สาร

การพึ่งตนเอง

การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำรัสเพือ่ แก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถ
อยูใ่ นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึง่ ตนเองได้” ในทีส่ ดุ ดังพระราชด�ำรัส ความตอนหนึง่ ว่า
“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวให้มคี วามพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...”

พออยู่พอกิน

การเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง
จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ท�ำให้ราษฎร
ตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกรมีความกินดีอยู่ดี
มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิด
และก�ำลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลส�ำเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงท�ำให้คนทัง้ หลายได้ประจักษ์ ว่าแนวพระราชด�ำริในพระองค์นนั้ “เรียบง่าย ปฏิบตั ไิ ด้ผล” เป็นทีย่ อมรับ
โดยทั่วกัน
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เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีแ้ นวการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร
ต่อมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด�ำเนินการ
ทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”

ความซื่อสัตย์ สุจริต และกตัญญู

“...การพัฒนาชนบท เป็นงานทีส่ ำ� คัญ เป็นงานยาก เป็นงานทีจ่ ะต้องท�ำให้ได้ดว้ ยความสามารถ
ด้วยความเฉลียวฉลาด คือทัง้ เฉลียวทัง้ ฉลาด ต้องท�ำด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ มิได้มงุ่ หมายหากินด้วยวิธใี ด ๆ
ใครอยากหากินขอให้ลาออกจากต�ำแหน่งไปท�ำการค้าขายดีกว่า เพราะว่าท�ำผิดพลาดไปแล้วบ้านเมืองล่มจม
และเมื่อบ้านเมืองล่มจมแล้ว เราก็อยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง...”
พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๒๑

“...คนทีไ่ ม่มคี วามสุจริต คนทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง ชอบแต่มกั ง่าย ไม่มวี นั จะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมทีส่ ำ� คัญอันใดได้ ผูท้ มี่ คี วามสุจริตและความมุง่ มัน่ เท่านัน้ จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิง่ ใหญ่ทเี่ ป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส�ำเร็จ...”

พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”

พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓

“...ผูว้ า่ CEO ต้องเป็นคนทีส่ จุ ริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นดิ เดียวก็ขอแช่งให้มอี นั เป็นไป...”
“...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมา
เพราะมีทุจริต...”

พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

ท�ำงานให้สนุก มีความสุขในการท�ำงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีความสุขอยูก่ บั การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจเพือ่ ช่วยเหลือ
พสกนิกรของประองค์ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ครั้งหนึ่งเคยมีพระราชด�ำรัสกับผู้ตามเสด็จ
ความว่า
“...ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น...”

14 สลค.สาร

ความเพียร : พระมหาชนก

ความเพียรมีตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ในพระราชนิพนธ์
พระมหาชนก ซึ่งเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายาม
แม้จะไม่เห็นฝัง่ ก็ยงั ว่ายน�ำ้ ต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร
ปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน�้ำไป
“...คนเราท�ำอะไรต้องมีความเพียร แม้ไม่เห็นฝั่ง ก็ต้อง
ว่ายน�ำ้ และมีคำ� ตอบอยูว่ า่ มีประโยชน์อย่างไร เพราะถ้าหากไม่เพียร
ทีจ่ ะว่ายน�ำ้ เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ก็จะไม่พบเทวดา คนอืน่ ไม่มคี วามเพียร
ทีจ่ ะว่ายน�ำ 
้ ก็จมเป็นอาหารของปลา ของเต่า เพราะฉะนัน้ ความเพียร
แม้จะไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ ก็ต้องเพียรว่ายน�้ำต่อไป...”

รู้ รัก สามัคคี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสในเรื่อง
“รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นค�ำสามค�ำทีม่ คี า่ และมีความหมาย
ลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ : การทีเ่ ราจะลงมือท�ำสิง่ ใดนัน้ จะต้องรูเ้ สียก่อน รูถ้ งึ ปัจจัย
ทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว
จะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค�ำนึงเสมอว่า เราจะ
ท�ำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องท�ำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมูค่ ณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และความถูกต้อง

การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจเพือ่ ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ทปี่ ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
เป็นตัวอย่างของความอดทน มุ่งมั่นที่จะทรงแก้ไขปัญหาให้ส�ำเร็จลุล่วง
“...การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่วา่ สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้
ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สำ� คัญทีส่ ดุ คือความอดทนคือไม่ยอ่ ท้อ ไม่ยอ่ ท้อในสิง่ ทีด่ งี าม
สิง่ ทีด่ งี ามนัน้ ท�ำมันน่าเบือ่ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดงั คือดูมนั ครึ ท�ำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการท�ำให้ดี
ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตน ในความเพียรของตน ต้องถือว่า
วันนีเ้ ราท�ำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้ เราท�ำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุง่ นีเ้ ราจะต้องท�ำอีก วันนีเ้ ราท�ำ 
พรุ่งนี้เราก็ท�ำ  อาทิตย์หน้าเราก็ท�ำ  เดือนหน้าเราก็ท�ำ  ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปีหรือสามปี
ข้างหน้า...”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖
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บทความพิเศษ :

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ท�ำให้พวกเรา
ชาวไทยได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนิน ไปทรงเยีย่ มเยียนราษฎรในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ อยูเ่ สมอ
โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งพระองค์จะทรงใช้เวลาประทับอยู่ตามเขตภูมิภาคมากกว่า
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสังเกตการณ์และทรงส�ำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ส�ำหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการด�ำเนินงานโครงการ
ตามพระราชด�ำริต่อไป
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทยทั้งหลาย
ในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เป็นพระราชด�ำริด้านการแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์
เป็นส่วนใหญ่ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว กิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร อีกทั้ง
การบริการสาธารณสุขในชนบท ก็ยงั มิได้แพร่หลาย พระราชกรณียกิจในระยะช่วงแรก ช่วงระหว่างปี ๒๔๙๓-๒๕๐๕
จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ยังไม่ได้เป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบัน
พระราชด�ำริเริ่มแรกที่เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นในปี ๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กรมประมงน�ำพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติเข้าไปเลีย้ งในสระน�ำ้ ของพระทีน่ งั่ อัมพรสถาน และเมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศนี้แก่ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อจะได้น�ำไปเลี้ยง
เผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตนเพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
ที่มา : เว็บไซต์ของส�ำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๖ (กรมประชาสัมพันธ์)
http://region6.prd.go.th/main.php?filename=royal_project
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โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทนี่ บั ได้วา่ เป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึน้ ในปี ๒๔๙๕
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบูลโดเซอร์ ให้หน่วยต�ำรวจตระเวนชายแดน
ค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน�ำผลผลิตออกมาจ�ำหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น
การด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชด�ำริและบรรลุวตั ถุประสงค์
มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
๑. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎร
ก�ำลังประสบอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างรีบด่วน เช่น กรณีเขตพื้นที่อ�ำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ทีข่ บวนการพัฒนาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง ในช่วงระยะเวลานัน้ ภายหลังจากมีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
เข้าไปด�ำเนินการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แม้กระทั่งปัจจุบัน
โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะมีผลระยะยาวต่อไปคือ การแก้ไขปัญหาจราจรและการป้องกันน�้ำท่วม
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
๒. การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน
พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดยมี
พระราชประสงค์ทจี่ ะช่วยเหลือราษฎรตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ เมือ่ ราษฎรสามารถพึง่ ตนเองได้
ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ล�ำบาก
๓. การพึ่งตนเอง
เมื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพ
ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่เน้นหลัก “การพึ่งตนเอง”
เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการธนาคารข้าว โครงการธนาคารโค-กระบือ และ
โครงการพัฒนาทีด่ นิ ตามพระราชประสงค์ “หุบกระพง” อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ด�ำเนินการเพือ่ ให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยท�ำกิน และรวมตัวกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและการท�ำมาหากินร่วมกัน
นอกจากนั้น โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในระยะหลังก็ล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ช่วยตัวเองได้ เพราะเป็นโครงการทีส่ นับสนุนให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ เช่น
การพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตร การให้การอบรมความรูส้ าขาต่าง ๆ ทัง้ ด้านการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น
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๔. การส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
ด้วยพระราชประสงค์ทตี่ อ้ งการให้ราษฎรได้รบั ในสิง่ ทีข่ าดแคลน และต้องมีตวั อย่างของความส�ำเร็จ
จึงทรงพระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในทุกภูมภิ าคของประเทศเพือ่ ใช้เป็น
สถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรู้สมัยใหม่ที่ราษฎรรับได้และน�ำไปด�ำเนินการเองได้ โดยต้องเป็น
วิธีการที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
๕. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงโดยมิได้
มีการฟื้นฟูขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ
๖. การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรม
และบริการเป็นหลัก ท�ำให้สงั คมไทยเริม่ เปลีย่ นจากสังคมชนบทสูค่ วามเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ปัญหาทีเ่ กิดตามมา
คือปัญหาทางด้านความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ำริทจี่ ะแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการก�ำจัดน�ำ้ เสียในกรุงเทพมหานครและในเมืองหลักในต่างจังหวัดด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
โครงการตามพระราชประสงค์ คือโครงการที่ทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ จนเมื่อ
แน่พระราชหฤทัยว่าโครงการนั้น จะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์กับประชาชน จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อไป
โครงการหลวง พืน้ ทีด่ ำ� เนินการของโครงการหลวงส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตภาคเหนือ เนือ่ งจากเป็นถิน่ ทีอ่ ยู่
ของชาวไทยภูเขา ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีจ่ ะพัฒนาความเป็นอยูข่ องชาวไทยภูเขา
ให้อยู่ดี กินดี เลิกการปลูกฝิ่น และการท�ำไร่เลื่อนลอย อีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบ�ำรุงรักษาต้นน�้ำล�ำธาร
บริเวณป่าเขา เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุ่มด้านล่าง ซึ่งการพัฒนาต่าง ๆ กว่าจะเกิดผล ล้วนแต่กินเวลานาน
นับสิบปี ซึ่งชาวไทยภูเขาเหล่านี้ มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ พร้อมทั้งเรียกขานพระองค์ว่า “พ่อหลวง”
และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า “แม่หลวง” รวมถึงเรียกโครงการของทั้งสองพระองค์ว่า
“โครงการหลวง”
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โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ คือโครงการทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อแนะน�ำหรือแนวพระราชด�ำริให้ไปด�ำเนินการ ซึ่งโครงการประเภทนี้จะด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดและด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริ โครงการพจนานุกรม โครงการ
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน
โครงการตามพระราชด�ำริ จะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา
และทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริ ปัจจุบันโครงการตามพระราชด�ำรินี้ เรียกว่า
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ทดลองและงานวิจัย โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำรินี้ มีทั้งที่เป็นโครงการระยะสั้นและโครงการ
ระยะยาว
ในการด�ำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำรินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง
ก่อนจะทรงลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ทัง้ นีพ้ ระองค์ได้มพี ระราชด�ำรัสเกีย่ วกับการด�ำเนินการอยูเ่ สมอว่า แนวพระราชด�ำริ
ในพระองค์เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องน�ำมาพิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรอง
ตามหลักวิชาการ หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงจะลงมือปฏิบัติต่อไป
แต่หากไม่เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการ ก็สามารถล้มเลิกได้
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีป่ ระสานงานและประสานแผนต่าง ๆ เพือ่ ให้แต่ละหน่วยงานทีร่ บั โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริไปปฏิบัติ คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
หรือส�ำนักงาน กปร. ซึ่งนอกจากการประสานงานในแต่ละขั้นตอนแล้ว ส�ำนักงาน กปร. ยังจะได้ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทอดพระเนตรโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นเมื่อทรงมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าและทรงติดตาม
ผลงานต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๖ มีจ�ำนวน ๓,๒๙๘ โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ๘ ประเภท คือ
๑. การเกษตร แนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร จะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ
พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ
ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง มีราคาถูก ใช้เทคโนโลยีง่ายไม่สลับซับซ้อน เกษตรกร
สามารถด�ำเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด
แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้จากด้านอืน่ นอกเหนือไปจากการเกษตรเพิม่ ขึน้ ด้วย เพือ่ จะได้พงึ่ ตนเองได้ในระดับหนึง่
๒. สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องได้รับการด�ำเนินการแก้ไขควบคู่ไปกับ
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้า เพราะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า ย่อมหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งก่อตัวและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจะเป็นวิธีการที่จะท�ำนุบ�ำรุง
และปรับปรุงสภาพทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมให้ดขี นึ้ ในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น�้ำ และป่าไม้
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๓. การสาธารณสุข โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ประชาชน
ในระยะแรก ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการด้านสาธารณสุข เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าหากประชาชนมีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงจะน�ำไปสูส่ ขุ ภาพจิตทีด่ แี ละส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไปด้วย พระองค์จงึ ทรงให้ความส�ำคัญ
แก่งานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก
๔. การส่งเสริมอาชีพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อได้ด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการแล้ว จะเกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยเฉพาะศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาทัง้ หลายนัน้
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อให้ราษฎรน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างจริงจัง ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นก็มีจ�ำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ จึงได้มีโครงการเกี่ยวกับประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรง
๕. การพัฒนาแหล่งน�้ำ  การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงาน
ทีม่ คี วามส�ำคัญและมีประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถท�ำการ
เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ซึ่งต้องอาศัยเพียงน�้ำฝนและน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติเป็นหลัก ท�ำให้พืชได้รับน�้ำไม่สม�่ำเสมอและไม่เพียงพอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งน�ำ้ มากกว่าโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริประเภทอื่น
๖. การคมนาคมสื่อสาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริด้านคมนาคมสื่อสารส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึง
การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญของการน�ำความเจริญไปสู่ชนบท การสื่อสารติดต่อที่ดียังผลส�ำคัญ
ท�ำให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๗. สวัสดิการสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริด้านสวัสดิการสังคมจะเป็นโครงการ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ท�ำกินและได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต
ซึ่งจะท�ำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
๘. อื่นๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริประเภทอื่น ๆ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริที่นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๗ ประเภท ที่ระบุมาแล้วข้างต้น เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทั้งหลาย โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้ำทะเลกัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นยังรวมถึงโครงการด้านการศึกษา การวิจัย การจัดและพัฒนาที่ดิน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
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นางสาวธารารัตน์ สร้อยเพ็ชร*
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยานร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจเทิดพระคุณพ่อ
เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส เพื่อชมศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ (โขน)
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในทั้ง ๗๗ จังหวัด
ทัว่ ประเทศไทย และอีก ๖๖ เมืองทัว่ โลก โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธาน
น�ำขบวนจักรยานตามเส้นทางที่ก�ำหนด โดยเส้นทางส่วนกลางกรุงเทพมหานครเริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณ
พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ประตูน�้ำ สี่แยกปทุมวัน หยุดพักจุดที่ ๑
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาแดง สีลม เจริญกรุง วงเวียนโอเดียน เยาวราช สะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หยุดพักจุดที่ ๒ ณ พระราชวังเดิมกองทัพเรือ โรงพยาบาลศิรริ าช สะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า และเข้าสูถ่ นนราชด�ำเนินนอก
เพือ่ กลับสูพ่ ระลานพระราชวังดุสติ ในภูมภิ าคเริม่ ปัน่ จักยานพร้อมกันทัว่ ประเทศจากศาลากลางจังหวัดผ่านศาสนสถาน
และสถานทีส่ ำ� คัญของจังหวัดนัน้ ๆ รวมระยะทางทัง้ สิน้ ๒๙ กิโลเมตร ในต่างประเทศร่วมปัน่ จักรยานผ่านจุดส�ำคัญ
ของประเทศนัน้ ๆ ตามเส้นทางทีแ่ ต่ละประเทศก�ำหนด นอกจากกิจกรรมจักรยานแล้ว ยังมีกจิ กรรมโขนกลางแปลง
พระราชทาน ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กิจกรรมนิทรรศการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนอัมพร และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายอีกด้วย
* นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น ๒ จังหวัดตราด
ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยาภายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา
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ในครัง้ นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ
ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เข็มกลัดที่ระลึก
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงออกแบบเข็มกลัดทีร่ ะลึกพระราชทาน โดยมีความหมายอันลึกซึง้
และเป็นสิรมิ งคล เข็มกลัดมงคลทรงกลม พืน้ หลังสีเหลือง ขอบสีฟา้
มีตราสัญลักษณ์กิจกรรม Bike for Dad ภาพด้านหลังเป็น
พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพด้านหน้าเป็นหมู่พสกนิกรที่ถวายความจงรักภักดีโดยการปั่นจักรยาน เสื้อจักรยานพระราชทานที่ออกแบบมาในลักษณะของ
เสื้อคอกลม พื้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์วันเกิดพ่อของแผ่นดินอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ตัดด้วยแขนสีฟ้า
ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวันศุกร์ ประกอบด้วยโลโก้ปั่นเพื่อพ่อ สายรัดข้อมือพระราชทาน (Wristband) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงการรัดรวมดวงใจลูกไทยทุกคนที่รักและจงรักภักดีต่อพ่อหลวง และน�้ำดื่มพระราชทาน ดั่งน�้ำพระราชหฤทัยที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งที่อยู่เมืองไทย และต่างประเทศ
รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
ภายหลังกิจกรรมดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
การ์ดพระราชทานที่ทรงเขียนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง โดยขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมกิจกรรม
ที่มา : เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

23

เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องส�ำอางเกี่ยวกับระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องส�ำอางก่อนที่จะผลิตหรือน�ำเข้า
เพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง ทัง้ ในด้านการห้ามผลิต น�ำเข้าหรือขายเครือ่ งส�ำอาง
บางประเภท ก�ำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอาง มาตรฐานสถานที่ผลิตภาชนะ การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
เครือ่ งส�ำอาง มาตรการควบคุมฉลากและการโฆษณา และมาตรการควบคุมเครือ่ งส�ำอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในการใช้ เครือ่ งส�ำอางปลอม
และเครื่องส�ำอางผิดมาตรฐานให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและข้อก�ำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๒๖

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือท�ำให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกที่เป็น
สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดที่ผู้กระท�ำต้องได้รับโทษหนักขึ้น รวมทั้งก�ำหนดให้การครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็กเป็นความผิด
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๘๔
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการให้ศาลฎีกามีอำ� นาจพิจารณาว่าคดีทไี่ ด้ยนื่ ฎีกาสมควรอนุญาตให้ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
ของศาลฎีกา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๘๗

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดตัง้ ก�ำกับ และบริหารทุนหมุนเวียนให้มปี ระสิทธิภาพ ลดความเสีย่ ง และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของรัฐ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัตกิ ารให้สทิ ธิแก่ผสู้ มัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน
จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงระบบการออมเพือ่ การด�ำรงชีพยามชราภาพให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยให้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีอายุห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในวันที่สมัครเป็นสมาชิกมีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดังกล่าว
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของลูกจ้างและ
คนประจ�ำเรือ และการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลทีช่ กั ธงไทย เพือ่ คุม้ ครองแรงงานทางทะเล
อันจะเป็นการรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล เพือ่ ป้องกันการใช้มาตรการของรัฐ
เจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยทีเ่ ดินทางระหว่างประเทศ และเพือ่ ประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม ก�ำกับ ดูแล และบริหารจัดการ
ในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๑

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้กองทุนยุตธิ รรมมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลเพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑
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พระราชก�ำหนด
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในกรมการบินพลเรือนใหม่ โดยแยกงานการก�ำกับดูแลออกเป็นส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิน
และสอบสวนหาสาเหตุของอุบัตเิ หตุอากาศยานให้อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม และ
เปลี่ยนชื่อกรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๕ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๘

ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามกฎหมายทีด่ นิ
กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ในการโอนและการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษ
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๖

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ในการโอนและการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเป็นพิเศษ
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๗

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ในการโอนและการจ�ำนองห้องชุดเป็นพิเศษ
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๘

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ

ปรับชั้นความลับ

ส�ำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี*

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖) เห็นชอบแนวทางปฏิบตั ใิ นการปรับชัน้ ความลับ
ส�ำหรับเรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ใิ นการปรับชัน้ ความลับ
และยกเลิกชั้นความลับส�ำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�ำหนด  
แต่เนือ่ งจากยังมีบางหน่วยงานอาจไม่ทราบแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ขอซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติฯ ดังนี้
การเสนอเรื่องทั่วไป
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องระบุอย่างชัดเจนในท้ายหนังสือน�ำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีว่า
หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (หรือเห็นชอบ หรือรับทราบ) ตามที่เสนอแล้ว ให้ยกเลิกชั้นความลับ
หรือปรับชัน้ ความลับ จาก “...” เป็น “...” ตัง้ แต่เมือ่ ใด เช่น ตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ เป็นต้น พร้อมแสดง
ข้อความการปรับชัน้ ความลับไว้ทหี่ น้าแรกของหนังสือน�ำส่งเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีบริเวณใกล้กบั เครือ่ งหมาย
แสดงชั้นความลับเดิมว่า “ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ” หรือ “ให้เพิ่มชั้นความลับ
เป็น ... นับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ” หรือ “ให้ลดชัน้ ความลับเป็น ... นับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ” ด้วย
ทัง้ นี้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะถือเป็นหลักปฏิบตั ทิ กุ เรือ่ งว่า หากเรือ่ งดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
เช่น คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติตามที่เสนอทั้งหมด หรือให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก็จะยังไม่ปรับปรุงหรือยกเลิกชัน้ ความลับตามทีห่ น่วยงานเจ้าของเรือ่ งเสนอ จนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
จะแจ้งการปรับปรุงหรือยกเลิกมาอีกครั้งหนึ่ง
การเสนอร่างกฎหมาย
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องระบุอย่างชัดเจนในท้ายหนังสือน�ำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีว่า
ให้ยกเลิกชัน้ ความลับ หรือปรับชัน้ ความลับ จาก “...” เป็น “...” ตัง้ แต่เมือ่ ใด โดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ถือปฏิบัติส�ำหรับการยกเลิกชั้นความลับร่างกฎหมาย ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติจะยกเลิกชั้นความลับเมื่อน�ำเสนอรัฐสภาแล้ว หากประสงค์จะยกเลิก
ชั้นความลับในขั้นตอนดังกล่าวสมควรใช้ความว่า “ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ส่งรัฐสภา”
๒. ร่างกฎหมายอืน่ ๆ เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศต่าง ๆ จะยกเลิก
ชั้นความลับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกชั้นความลับในขั้นตอนดังกล่าว
สมควรใช้ความว่า “ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
พร้อมนี้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของหนังสือน�ำส่ง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีบริเวณใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมด้วยเช่นเดียวกับข้อ ๑

* หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๔๑๓๓๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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ลับ

(ตัวอย่างการเสนอเรื่องทั่วไป)

ที่ .................................
วัน........./เดือน................../ปี..........  
เรื่อง  ....................................................
เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง  .............................(ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ..................................(ถ้ามี)
(ข้อความ)..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป ทัง้ นี้ หากคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิ (หรือเห็นชอบ
หรือรับทราบ) ตามที่เสนอแล้ว ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)
....................................................

....................................................
โทร. ............................................
โทรสาร .......................................

ลับ

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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(ตัวอย่างการเสนอร่างกฎหมาย)

ลับ

ที่ .................................
วัน........./เดือน................../ปี..........  
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกา....................................................
เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง  .............................(ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ..................................(ถ้ามี)
(ข้อความ)..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)
....................................................

....................................................
โทร. ............................................
โทรสาร .......................................

ลับ

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

เรื่อง

การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังนี้
๑. รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (ดูรายละเอียดได้ที่หน้าถัดไป)
๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะอดีตประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (เรือ่ ง การรายงาน
รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ทุกส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรายงานรายการรายจ่ายลงทุนทีม่ งี บประมาณตัง้ แต่ ๕๐ ล้านบาทขึน้ ไป โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐติดตามและตรวจสอบโครงการและน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีทกุ เดือน นัน้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถด�ำเนินโครงการลงทุนทีม่ งี บประมาณตัง้ แต่ ๕๐ ล้านบาทขึน้ ไป
ได้ตามขัน้ ตอนปกติ เนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวก�ำหนดให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
ภาครัฐท�ำหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลเพือ่ ติดตามการด�ำเนินโครงการเท่านัน้ ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบก่อนอนุมตั หิ รือเห็นชอบ
ให้ด�ำเนินโครงการแต่อย่างใด
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
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แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
ได้นำ� เสนอ กวพ. ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอยกเว้นการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั แิ นบท้ายประกาศ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ด�ำเนินการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และ
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เกีย่ วกับการก�ำหนดวงเงินในวิธตี กลงราคา
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการชั่วคราว เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการสามารถด�ำเนินการได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก
อันส่งผลให้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้ รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย กวพ. ได้อาศัยอ�ำนาจ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๕
และอาศัยอ�ำนาจตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๗ (๑) ยกเว้นผ่อนผัน
การก�ำหนดวงเงินในวิธีตกลงราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ดังนี้
๑. ก�ำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมเป็นดังนี้
(๑) การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การซือ้ หรือการจ้างโดยวีธสี อบราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ให้กระท�ำได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก�ำหนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓
(๕) การจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่ การจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท�ำได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก�ำหนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๔
๒. การจัดหาพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เดิมก�ำหนดให้
ส่วนราชการต้องด�ำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ส่วนราชการดังกล่าวด�ำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบราคาตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส�ำหรับการจัดหาพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สว่ นราชการด�ำเนินการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วแต่กรณี
๓. แนวทางการปฏิบัติในข้อ ๑ และ ๒ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ส�ำหรับกระบวนการจัดหาพัสดุทไี่ ด้ดำ� เนินการก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
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คณะรัฐมนตรีมีมติก�ำหนดวันหยุดราชการ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง

๒ วัน

การพิจารณาก�ำหนดวันหยุดราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเกีย่ วกับเรือ่ ง การพิจารณา
ก�ำหนดวันหยุดราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษแล้วลงมติเห็นชอบก�ำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมจ�ำนวน ๒ วัน
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�ำเป็นหรือราชการส�ำคัญ
ในวันดังกล่าวโดยได้ก�ำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ
การให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการและประชาชน
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
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เรื่อง

การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก ๑ ปี
[ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้บญ
ั ชีอตั ราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาปัจจุบนั
ออกไปอีก ๑ ปี จากที่สิ้นสุดในปี ๒๕๕๘ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙
๒. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการคลังสร้างการรับรูแ้ ละส่งเสริมให้ประชาชนช�ำระภาษีให้ถกู ต้องตามหน้าที่
รวมทัง้ ให้รบั ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อัตราภาษีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เงินได้สุทธิ (บาท)
อัตราภาษี (ร้อยละ)
๐-๓๐๐,๐๐๐

๕

๓๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐

๑๐

๕๐๐,๐๐๑-๗๕๐,๐๐๐

๑๕

๗๕๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐

๑,๐๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕

๒,๐๐๐,๐๐๑-๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๐

๔,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป

๓๕

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
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การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเสนอความเห็นเรื่องต่าง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้เสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�ำหนด ส�ำหรับกรณีที่เป็นเรื่องปกติให้เสนอความเห็นภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันที่
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มหี นังสือแจ้งเรือ่ งดังกล่าว หากส่วนราชการไม่เสนอความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เห็นชอบ
ให้สว่ นราชการทีจ่ ะเสนอเรือ่ งขออนุมตั งิ บกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ให้สำ� นักงบประมาณ
ด�ำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก�ำกับให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว
ก่อนเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก�ำกับดูแลให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น
ขณะนีส้ ว่ นราชการได้เสนอเรือ่ งเร่งด่วน เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา โดยส่งให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาที่กระชั้นชิดเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้นายกรัฐมนตรีมีระยะเวลาจ�ำกัดในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ประกอบกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถด�ำเนินการจัดท�ำความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีขาดความรอบคอบ และอาจเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรก�ำหนด
แนวทางการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณีเรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
๗ วัน ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี
๒. กรณีเรือ่ งกฎหมายทีเ่ ป็นเรือ่ งเร่งด่วน ให้สว่ นราชการส่งเรือ่ งให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
๑๐ วัน ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. หากส่วนราชการมีความจ�ำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน นอกเหนือ
จากทีก่ ำ� หนดไว้ตามข้อ ๑ และ ๒ ส่วนราชการจะต้องชีแ้ จงเหตุผล ความจ�ำเป็น และสาเหตุทไี่ ม่สามารถเสนอเรือ่ งภายใน
ก�ำหนดเวลาในหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วน รวมทั้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่อง
ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไป
๔. กรณีเรือ่ งขออนุมตั งิ บกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ให้สว่ นราชการเสนอเรือ่ ง
ให้สำ� นักงบประมาณด�ำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาก่อนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด
ซึง่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามทีเ่ ลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดก�ำกับให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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ไปไหนไปกัน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 		
จังหวัดขอนแก่น

กันย์นี

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับนี  ้ ขอเชิญชวนไปเทีย่ ว
แดนอีสานสัมผัสความหนาวและความงามของธรรมชาติที่สวยงาม
ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ที่มีหน้าผาสูงชัน
คล้ายสี่เหลื่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านพื้นใหญ่ อยู่ในท้องที่
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอ�ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
เป็นพื้นที่แหล่งต้นน�้ำล�ำธารและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง
โดยเฉพาะถ�้ำและน�้ำตก
อุทยานแห่งชาติภผู าม่านห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
๕๖๖ กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และรถโดยสารประจ�ำทาง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ ถ�ำ้ พญานาคราช ถ�ำ้ ผาพวง ถ�ำ้ ลายแทง
ถ�ำ้ ค้างคาว ภูตาหลอ ถ�ำ้ เกล็ดแก้ว ถ�ำ้ ปูห่ ลุบ น�ำ้ ตกตาดฟ้า น�ำ้ ตกตาดใหญ่
น�ำ้ ตกตาดฮ้อง ซึง่ มีพนั ธุไ์ ม้นานาชนิด เช่น ต้นลาน หวาย พืชสมุนไพร
และกล้วยไม้ต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เลียงผา เก้ง หมูป่า
และกระต่ายป่า พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้า

ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1070
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
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ท้องถิ่นควรรู้

ทวงหนี้

เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจจะสามารถด�ำเนินการทวงถามหนี้ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�ำตอบ

เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖๑/๒๕๕๘
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การทวงถามหนี้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘*
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มหี นังสือ ที่ กค ๑๐๐๓/๒๘๕๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความได้วา่ ด้วยบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) อยูร่ ะหว่างการเตรียมการเพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีก่ ำ� ลังจะมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (บริษัท KTBGS)
ซึง่ เป็นบริษทั ลูกของธนาคารฯ อันจะส่งผลถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ตามทวงถามหนีข้ องพนักงานลูกจ้างบริษทั KTBGS ธนาคารฯ
จึงได้หารือมายังส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
๑. ธนาคารฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้วา่ จ้างบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (บริษทั KTBGS) ซึง่ เป็นบริษทั ลูกของธนาคารฯ เพือ่ ให้บริการติดตามทวงถามหนี้
แก่ธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ถือหุ้นร้อยละ ๑๐๐ จึงเข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจ
*  ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๒/๒๒๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๒. มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ รวมทั้งห้ามสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่หนี้ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตรานี้
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมิได้ระบุความหมายของค�ำว่า
หน่วยงานอื่นของรัฐว่าจะหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยหรือไม่
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนีฯ้ มีเจตนารมณ์
เพือ่ ป้องกันมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องตนในทางมิชอบในการติดตามทวงถามหนีข้ องบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
ไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนหรือการรับจ้างด�ำเนินการดังกล่าว กฎหมายจึงได้บญ
ั ญัตหิ า้ มไว้ แต่อย่างไรก็ดี ค�ำว่าหน่วยงานอืน่
ของรัฐมีความหมายกว้าง จึงอาจหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามกฎหมายบางฉบับ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยของมาตรา ๑๔ ด้วย แต่อาจเข้าข้อยกเว้นมาตรา ๑๔ (๒)
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมาย ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับทวงถามหนี้โดยตรง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรอบคอบในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตฯิ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจากการกระท�ำผิดพระราชบัญญัติฯ จึงขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งของธนาคารฯ และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ต่อไป ดังนี้
๑. มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตฯิ ก�ำหนดห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และห้ามทวงถามหนี้
หรือสนับสนุนการทวงถามหนีซ้ งึ่ มิใช่ของตน เว้นแต่กรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ มีอำ� นาจกระท�ำได้ตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้น หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งในบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวมิได้ก�ำหนดความหมายของค�ำว่าหน่วยงานอื่นของรัฐไว้ จะตีความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของมาตรา ๑๔ ด้วยหรือไม่
๒. หากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจอยูใ่ นความหมายของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๑๔ แล้ว จะเข้าข่ายข้อยกเว้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔ (๒) ได้หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พจิ ารณาข้อหารือของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีผแู้ ทนกระทรวง
การคลัง (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ปัญหาตามข้อหารือมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ๓ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นทีห่ นึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่
ประเด็นที่สอง หากเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แล้ว จะเข้าข่ายข้อยกเว้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔ (๒) ได้หรือไม่
ประเด็นที่สาม เจ้าหน้าที่ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ทวงถามหนีต้ ามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด ได้หรือไม่
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัตวิ า่ เพือ่ ประโยชน์
แห่งมาตรานี้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จึงมีประเด็นพิจารณาว่า รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐหรือไม่ โดยที่พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ ไม่ได้ก�ำหนด
บทนิยามค�ำว่า “หน่วยงานอืน่ ของรัฐ” ไว้ แต่พระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ๒ ได้กำ� หนดหน่วยงานของรัฐไว้สองจ�ำพวก ได้แก่ หน่วยงาน
ของรัฐทีอ่ ยูใ่ นระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบราชการซึง่ หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืน่
ของรัฐด้วย ดังนัน้ หน่วยงานอืน่ ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนีฯ้ จึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราดังกล่าวย่อมรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน

มาตรา ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(๒) ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
๑
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ประเด็นที่สอง หากเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แล้ว จะเข้าข่ายข้อยกเว้น
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔ (๒) ได้หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๔ (๒)๓
แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�ำนาจกระท�ำ
ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจกระท�ำการทวงถามหนี้
ได้ตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ
ประเด็นที่สาม เจ้าหน้าที่ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ทวงถามหนีต้ ามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด ได้หรือไม่
เห็นว่า โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติห้ามบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการทวงถามหนีห้ รือสนับสนุนการทวงถามหนีซ้ งึ่ มิใช่ของตนแต่กรณีตามทีห่ ารือนี้ เป็นกรณีทบี่ ริษทั
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ตามกฎหมาย๔
ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ทวงถามหนี้ของบริษัท
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจกระท�ำการทวงถามหนี้ได้ตามข้อยกเว้นที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๔ (๒)
ส�ำหรับบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด (บริษัทฯ) ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ ๙๙.๙๙
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดังปรากฏในหนังสือรับรอง
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อ (๒๗) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งได้แก่ การรับจ้างทวงหนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
เป็นปกติธรุ ะ ฯลฯ เมือ่ บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ทำ� สัญญาว่าจ้างบริษทั ฯ ให้ดำ� เนินการด้านติดตามทวงถามหนี้
ของบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) การด�ำเนินการของบริษทั ฯ จึงมีลกั ษณะเป็นตัวแทนของบริษทั ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ในการติดตามทวงถามหนี้ บริษทั ฯ จึงมีอำ� นาจติดตามทวงถามหนีข้ องบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
ทวงถามหนี้ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจกระท�ำการทวงถามหนี้
ได้ตามข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ (๒) เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ
จ�ำกัด จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ทวงถามหนี้ตามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด ได้

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๘
๓
๔

(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙๔ ด้วยอ�ำนาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ อนึ่ง การช�ำระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘
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เก็บไว้ในหทัย

พระธรรมมีค่ามาก ท�ำให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อขัดเกลา
ละคลายกิเลส จนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้น แต่พระธรรมจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ท่ีได้
สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธา เห็นประโยชน์ของพระธรรม เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว
ในอดีต จึงมีศรัทธาเห็นประโยชน์ทจี่ ะฟังทีจ่ ะศึกษา เพือ่ ความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิง่ ทีม่ จี ริง
ตามความเป็นจริง
บุคคลผูท้ ไี่ ด้ฟงั พระธรรมทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นจริง
ตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ก็จะเห็นถึงคุณของพระธรรมอย่างแท้จริงว่า พระธรรม
ทีพ่ ระองค์ทรงแสดงนัน้ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลโดยส่วนเดียว เปรียบเหมือนหงายของทีค่ ว�ำ ่
เปิดของที่ปิด บอกหนทางแก่คนหลงทาง และตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า ผู้มีจักษุ
จักเห็นรูปได้
ถ้าเข้าใจถูก จะท�ำกุศลเพิม่ ขึน้ ไหม? ทุกอย่าง และโดยเฉพาะก็คอื ว่า มีโอกาสได้เข้าใจธรรม
เพราะว่าถ้าเป็นกุศลอื่น ก็ท�ำให้เกิดดี เห็นดี ได้ยินดี ชั่วคราว แล้วก็จากโลกนี้ไป แต่ว่า
ถ้าเข้าใจธรรม ก็จะสะสมความเข้าใจนีส้ บื ต่อไป มีโอกาสได้ฟงั อีก ไม่ใช่วา่ ใครมาดลบันดาลให้
แต่เพราะกรรมที่ได้กระท�ำแล้ว
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th

