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ชวีติคอือายมุปีระมาณนอย
ถกูตอนเขาไปเรือ่ย
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสญัลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยแบบ
ตราสัญลักษณ ประกอบดวย

อกัษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยภูายในวงรี ดานบนวงรีเปนพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎเปนพระแสงจักรและพระแสงตรีศลู
มเีคร่ืองราชอสิริยาภรณโบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณลอมรอบวงร ีขนาบขางดวยพระสัปตปฎลเศวตฉตัร ดานลางวงรี
เปนเลขไทย ๘๐ อยใูนรปูทรงของเพชร ดานลางเลขไทย ๘๐ เปนผาแพรแถบอักษรขอความ พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาสมเด็จพระราชินี เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี แลวพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ อันเปนโบราณมงคล
นพรัตนราชวราภรณ

พระมหามงกุฎ : เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พระสัปตปฎลเศวตฉัตร : เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยศักด์ิ
พระแสงจักรและพระแสงตรีศูล : เคร่ืองหมายแหงพระบรมราชจักรีวงศ
เลขไทย ๘๐ : พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ผาแพรแถบสีชมพู : เคร่ืองราชอิสริยาภรณ จุลจอมเกลา
สีน้ำเงิน–สีฟา : สีวันพระราชสมภพ

ผูออกแบบ นายสุเมธ  พุฒพวง

สำนักชางสิบหมู กรมศิลปากร

ตราสัญลกัษณงานเฉลิมพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

เน่ืองในโอกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ในวันท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕
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อาเศยีรวาทสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ๒

ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกยีรติ ๓

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ

พระราชประวัตแิละพระราชกรณียกจิ ๕

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ

ร ูรกั ภาษาไทย : อาศริวาท ๑๕

บทความวิชาการ : เร่ืองการดำเนนินโยบายรัฐสวัสดิการ ๑๖

เร่ืองของคนตางจังหวัด : นกัเรียนหญิงวายน้ำ ๒๐

สรุปผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๒๒

เร่ืองสำคัญท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕

การแตงตั้ง ๒๘

ปลัดกระทรวง

เปน ปคร.

ทองถ่ินควรร ู : การจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ ๓๖

ที่เปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินใหเปนสาธารณประโยชน

แสงสองปญญา ๔๐

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

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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ในโอกาสอันเปนมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทำ

สลค.สาร ฉบบันีข้ึน้เปนฉบบัพเิศษอกีฉบบั และไดนำตราสัญลกัษณงานเฉลิมพระเกียรตเินือ่งในโอกาส

ดงักลาวมาตีพิมพเผยแพรในฉบับนี้เพื่อเชิญชวนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน

ทั่วไปประดับตราสัญลักษณเพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลดังกลาว อน่ึง สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีขอขอบคณุ คณุหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ เปนอยางสูงท่ีไดกรุณาประพนัธบทอาเศยีรวาท

เทดิพระเกียรติในนามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคร้ังนีด้วย
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สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ*
พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิ

* สำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ คัดและเรียบเรียงจากหนังสือสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ เลม ๑, กรุงเทพฯ สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร, ๒๕๔๘

พระราชประวตัิ

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เปนพระธดิาของพลเอก พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนจนัทบรุสีรุนาถ
(หมอมเจานักขัตรมงคล กติยิากร) กบั หมอมหลวงบวั กติยิากร ทรงพระราชสมภพเมือ่วนัศกุรที ่๑๒ สงิหาคม พทุธศักราช ๒๔๗๕
ณ บานของพลเอก เจาพระยาวงศานุประพัทธ (หมอมราชวงศสทาน สนิทวงศ) บดิาของหมอมหลวงบวั ซึง่ต้ังอยทูีถ่นนพระรามท่ี ๖
จงัหวดัพระนคร มพีระนามเดมิวา หมอมราชวงศสริกิติิ ์กติยิากร พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั ไดพระราชทานนาม
วา “สริกิติิ”์ ซึง่มีความหมายวา ผเูปนศรแีหงราชสกลุกิตยิากร

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระเชษฐาและพระกนิษฐา ดังนี้
๑. หมอมราชวงศกัลยาณกิติ์ กิติยากร
๒. หมอมราชวงศอดุลกิติ์ กิติยากร
๓. หมอมราชวงศบุษบา กิติยากร
เมือ่แรกเกดิ หมอมราชวงศสริกิติิ์ อยใูนความดแูลของเจาพระยาวงศานปุระพทัธ และทาววนิดาพจิารณิ ีผเูปนคณุตา

คณุยาย เน่ืองจากหมอมเจานักขัตรมงคลทรงยายจากราชการทหารไปรับราชการในตำแหนงเลขานุการสถานเอกอคัรราชทตูไทย
ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และเม่ือหมอมหลวงบัวใหกำเนิดหมอมราชวงศสิริกิติ์แลว ไดเดินทางตามไป
อยูกับหมอมเจานักขัตรมงคลท่ีสหรัฐอเมริกาดวย ตอมาเม่ือพุทธศักราช ๒๔๗๗ ขณะท่ีหมอมราชวงศสิริกิติ์มีอายุประมาณ
๒ ขวบเศษ หมอมเจานกัขตัรมงคลไดลาออกจากราชการเสดจ็กลบัประเทศไทยพรอมดวยหมอมหลวงบวั จงึไดอยพูรอมกนัทัง้ครอบครวั
ณ วังของราชสกุลกิติยากร ที่ตำหนักริมแมน้ำเจาพระยา เทเวศร
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เม่ือพุทธศักราช ๒๔๘๐ หมอมราชวงศสิริกิติ์ไดเขาศึกษาช้ันอนุบาลท่ีโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด แตเน่ืองจาก
ขณะน้ันอยใูนระหวางสงครามมหาเอเชยีบูรพา กรุงเทพฯ ถกูโจมตทีางอากาศบอย ๆ การคมนาคมไมสะดวกและไมคอยปลอดภัย
หมอมราชวงศสิริกิติ์จึงตองยายไปศึกษาชั้นประถมและมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต ซึ่งอยูใกลวัง
นอกจากเรียนหลักสูตรปกติแลว ยังเลือกศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และเรียนเปยโนดวย

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙ หมอมเจานักขัตรมงคล ไดรับแตงตั้งใหเปนเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนตเจมส
ประเทศองักฤษ ไดทรงพาโอรสธดิาทัง้หมดไปดวย ขณะนัน้หมอมราชวงศสริกิติิ ์อาย ุ๑๓ ป เรยีนจบช้ันมธัยมศึกษาปที ่๓ แลว

ระหวางที่พำนักอยูในประเทศอังกฤษ หมอมราชวงศสิริกิติ์ ไดศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส ควบคูไปกับ
การเรียนเปยโนกับครูพิเศษ แตอยูที่ประเทศอังกฤษไมนานนักหมอมเจานักขัตรมงคลทรงยายไปเปนเอกอัครราชทูต
ที่ราชอาณาจักรเดนมารก และสาธารณรัฐฝร่ังเศสตามลำดับ ที่สาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ัน หมอมราชวงศสิริกิติ์ยังเรียนเปยโน
และฝกซอมอยางขะมกัเขมน ดวยประสงคจะเขาศกึษาในวิทยาลัยดนตรอีนัมชีือ่ของกรุงปารีส คอื คองแซวาตวัร นาซิยองนาล
เดอ มวิสิค (Conservatoire National de Musique)

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ หมอมเจานักขัตรมงคลและครอบครัว ไดรับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนตจากประเทศสวิตเซอรแลนดมากรุงปารีสเพ่ือทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนตอยูเนือง ๆ
เปนเหตุใหทรงคุนเคยและตองพระราชอัธยาศัยกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนตในประเทศสวติเซอรแลนดเม่ือเดอืนตลุาคม จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมหลวงบวั กติยิากร พาธิดาท้ัง ๒
คือหมอมราชวงศสิริกิติ์ และหมอมราชวงศบุษบาเขาเย่ียมพระอาการเปนประจำ เมื่อพระอาการทุเลาลงแลว สมเด็จ
พระราชชนนีศรีสังวาลย ไดทรงขอใหหมอมราชวงศสิริกิติ์ พำนัก ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดตอ ทรงเปนพระธุระดูแลท่ีพัก
และจัดการศึกษาให

หมอมราชวงศสริกิติิไ์ดศกึษาตอท่ีโรงเรียนปองสยิองนา รนีาเต รฟีเว (Pensionnat Rinate Rive) ซึง่เปนโรงเรยีนประจำ
ทีม่ชีือ่เสียงในการสอนวชิาชีพพิเศษของกุลสตรีแหงเมืองโลซาน และอีก ๑ ปตอมา สมเด็จพระราชชนนศีรสีงัวาลย ไดทรงสขูอ
หมอมราชวงศสริกิติิต์อหมอมเจานักขัตรมงคล และโปรดใหมพีธิหีมัน้ระหวางพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวักับหมอมราชวงศสริกิติิ์
เปนการภายใน เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ณ โรงแรมวินเซอร เมืองโลซาน แลวหมอมราชวงศสิริกิติ์
ยังคงศึกษาตอไป

เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเสด็จนวิตัพระนครเพือ่ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราช โปรดเกลาฯ ใหหมอมราชวงศสิริกิติ์ตามเสด็จดวย และไดจัดพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ โดย สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงเปนประธานในพระราชพิธี หมอมราชวงศสิริกิติ์ไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
ตอมาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเปน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินี
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เมือ่วนัจันทรที ่๕ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชินี
ไดเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือทรงศึกษาตอ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี
ไดมพีระประสูตกิาล สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน พทุธศักราช ๒๔๙๔
เมือ่สมเด็จพระเจาลูกเธอทรงเจริญพระชันษาได ๓ เดือน ทกุพระองคไดเสด็จนวิตัประเทศไทย หลงัจากน้ัน สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ์
พระบรมราชินี ไดมีพระประสูติกาลพระราชโอรส พระราชธิดา ตามลำดับอีก ๓ พระองค คือ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาวชิราลงกรณฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา
กติวิฒันาดลุโสภาคย เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พทุธศักราช ๒๔๙๘ และ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ
อคัรราชกุมาร ีเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม พทุธศักราช ๒๕๐๐

เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เสดจ็ออกทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี เปนผูสำเร็จราชการแทนพระองค ตลอดเวลา ๑๕ วัน สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี ไดทรงปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ ดวยพระปรีชาสามารถ โดยเฉพาะทรงเปนประธาน
ในการประชุมองคมนตรีและการประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังน้ัน เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี
เปน สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ นบัวาเปนสมเด็จพระบรมราชินนีาถ พระองคที ่๒ ของประเทศไทย ลำดบั
ตอจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงไดรับการสถาปนาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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นับตั้งแตสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงไดรับการสถาปนาพระราชอิสริยยศเปน สมเด็จพระบรมราชินี
แหงประเทศไทย พระองคมุงม่ันและมีพระวิริยอุตสาหะอยางย่ิงในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ
เปนคุณานุประโยชนแกพสกนิกรโดยไมเลือกชั้นวรรณะ ดวยน้ำพระราชหฤทัยเปยมดวยพระคุณธรรมและพระเมตตาธรรม
ทรงอุทิศท้ังกำลังพระวรกาย กำลังพระปญญา และกำลังพระราชทรัพย เพ่ือประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรและ
นำความเจริญพัฒนามาสูบานเมือง อาจสรุปพระราชกรณียกิจดานตาง ๆ โดยสังเขปไดดังน้ี

ดานการศกึษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ มพีระราชประสงคจะใหชาวไทยเปนประชากรท่ีมคีณุภาพ สามารถพ่ึงตนเองได

และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีพระราชดำริวา การศึกษาเปนส่ิงสำคัญส่ิงหน่ึงท่ีจะชวยใหคนมีความรอบรู
และมีแนวทางในการหาเล้ียงชีพ ตลอดจนดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง จึงทรงพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาแก
เด็กในวัยเรียน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง ศาลารวมใจ ในลักษณะหองสมุดอเนกประสงคขึ้นในหมูบานตาง ๆ เปน
ศนูยกลางรวมหนังสือและสือ่ตาง ๆ  สำหรับศกึษาหาความร ู ทรงรับมลูนิธชิวยเหลือนักเรยีนทีข่าดแคลนไวในพระบรมราชินปูถัมภ
พระราชทานพระราชานุเคราะหใหครอบครัวประชาชนในชนบทมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลักเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมพูนข้ึน
สำหรับเปนทุนใหบุตรหลานไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน สวนการศึกษาในระดับสูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษาสาขาตาง ๆ นั้น
ก็ทรงสนับสนุน โดยพระราชทานพระราชานุเคราะห หรือทรงรับมูลนิธิและองคกรที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไวใน
พระบรมราชนิปูถัมภ ทรงพระกรุณาเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงรวมกจิกรรมของสถาบนัการศกึษาตาง ๆ และเสดจ็พระราชดำเนนิ
ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา เปนตน

ดานศาสนา
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ มพีระราชศรัทธาเล่ือมใสในพระบวรพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง โปรดท่ีจะทรงศกึษา

และสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผูใหญ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเปนนิจทั้งในการพระราชพิธีตาง ๆ และในการสวนพระองค
ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระพุทธปฏิมากร และทรงเย่ียมชมวัดวาอารามที่สำคัญในจังหวัดตาง ๆ เปนเนืองนิตย
ไดพระราชทานพระราชทรัพยเพ่ือบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ และเพ่ืออุปถัมภบำรุงพระภิกษุสงฆที่อัตคัดขาดแคลน
ทรงสั่งสอนอบรมพระราชโอรส พระราชธิดา และขาราชบริพารใหตั้งมั่นอยูในธรรมะ มีความรักและความเมตตากรุณาตอผูอื่น
พระราชทานแถบบันทึกเสียงธรรมะแกทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครปองกันประเทศ และพระราชทานไว ณ ศาลารวมใจ
เพ่ือใหประชาชนไดศึกษาธรรมะเพ่ือปฏิบัติบำรุงจิตใจใหยึดมั่นในกุศลกรรม นอกจากนี้ ยังทรงสงเสริมใหเยาวชนไดบวชเพื่อ
ศกึษาเลาเรียนและสืบทอดพระพทุธศาสนา ทัง้ยงัทรงพระกรณุารับเปนเจาภาพบวชสมาชกิศลิปาชีพจำนวนมากกวา ๑๐๐ คน
เปนตน สวนศาสนาอืน่ ๆ เชน ศาสนาคริสตและอสิลาม กไ็ดพระราชทานพระราชทรัพยอปุถัมภบำรุงกิจการตาง ๆ โดยเสมอกนั
ดวยทรงเห็นวาทุกศาสนาลวนสอนใหคนทำความดีทั้งส้ิน
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ดานสงัคมสงเคราะห
พระราชกรณียกิจของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ดานสงัคมสงเคราะหมทีัง้ท่ีพระราชทานพระราชานุเคราะห

แกราษฎรยามปกติ ไดแก ผูที่ยากไร เจ็บปวย พิการ และพระราชทานพระราชานุเคราะหเมื่อเกิดอุบัติภัยเฉพาะหนา เชน
ผูประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยจากการกอการราย เปนตน จากการท่ีไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมราษฎร
ในชนบทท่ัวพระราชอาณาจักร ทำใหทรงทราบวาราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ มีปญหาความยากจน โรคภัยไขเจ็บและความพิการ
ผดิปกติตาง ๆ ดงัน้ันทุกครัง้ท่ีเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในชนบท จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดัหนวยแพทย
ทีต่ามเสด็จออกตรวจรกัษาโรคและใหความรเูบ้ืองตนดานสขุภาพอนามัยแกราษฎร นอกจากนัน้ ยงัทรงรบัคนไขทีม่ีอาการหนกั
ไวในพระราชานุเคราะห พระราชทานอุปกรณที่จำเปนแกคนพิการ เชน แขน-ขาเทียม ไมค้ำยัน และรองเทาพิเศษ เปนตน
หรือทรงสงไปฝกอาชีพยังสถานฝกอาชีพของสมาคมและมูลนิธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของตลอดมา

สวนการแกปญหาภัยพิบัติเฉพาะหนานั้น ทุกคร้ังที่เกิดอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัยรายแรง เมื่อความทราบ
ฝาละอองธุลพีระบาท จะพระราชทานพระราชทรัพยและเคร่ืองอุปโภค-บรโิภค ใหหนวยราชการท่ีเกีย่วของกับการบรรเทาสาธารณภัย
นำไปแจกจายแกประชาชนโดยดวน เปนการบรรเทาความทุกขยากเบื้องตน จากนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาหนาที่
มูลนิธิ และสวนราชการชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการอาชีพตอไป เฉพาะทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหนาท่ี
ปองกันประเทศชาติจากการกอการรายน้ัน นอกจากจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมเปนกำลังใจถึงฐานท่ีตั้งของหนวย
หรอืสถานทีเ่กดิเหตุแลว ยงัไดพระราชทานพระราชานุเคราะหแกผบูาดเจ็บและพิการตาง  ๆทรงสนับสนนุใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดตั้ง “มูลนิธิสายใจไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพระราชทานความชวยเหลือดานสวัสดิการ
แกทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัคร ซึ่งความชวยเหลือไดเผ่ือแผไปถึงครอบครัวของบุคคลเหลาน้ันดวย นอกจากนั้น
ยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุเคราะหแกราษฎรของประเทศเพ่ือนบานท่ีอพยพล้ีภัยเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ตามชายแดนดวย

ดานการสงเสรมิศิลปาชพี
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

ในภูมิภาคตาง ๆ และทรงประจักษวาราษฎรในชนบทประสบปญหาการประกอบอาชีพไมไดผล เน่ืองมาจากปญหาดินและน้ำ
และการขาดความรูที่ถูกตองในดานเกษตรกรรม ทั้งสองพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ คนคิดพระราชทานโครงการ
เพ่ือชวยแกปญหาของราษฎรตลอดมา เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัทรงมงุพัฒนาดินและน้ำ เปนตน สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดทรงสังเกตเห็นวางานหัตถกรรมพ้ืนบานหลายประเภทท่ีเคยมีในทองถ่ิน เชน งานจักสาน งานทอผา
งานแกะสลัก การทำเคร่ืองเงนิเคร่ืองทอง และเคร่ืองปนดนิเผา เปนตน กำลังจะสญูหายเน่ืองจากไมมกีารสบืตอ มพีระราชดำรวิา
งานอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินและเปนศิลปกรรมอันทรงคุณคาเฉพาะของชาติไทยเหลาน้ัน จะเปนอาชีพเสริมอยางดี
แกครอบครวัของราษฎรเมือ่วางจากภารกิจหลกัในการทำกสิกรรม หรือเมือ่ประกอบอาชพีหลกัไมไดผล จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหมีการสนับสนุนงานหัตถศิลปที่ชาวบานมีความถนัดและมีอยูแลวในหมูบาน โดยใชวัสดุในทองถิ่นกับจัดโครงการฝกอบรม
ใหชาวบานผไูมมคีวามรมูากอนไดรวูธิสีรางสรรคผลงานขึน้มา โครงการทัง้สองสวนดงักลาวเร่ิมเกดิข้ึนดวยพระราชทรพัยสวนพระองค
และความรวมมือจากสวนราชการที่เก่ียวของ ตอมาเมื่อทรงนำผลงานของราษฎรออกเผยแพรเปนท่ีรูจักมากข้ึน ขาราชบริพาร
และผูมีจิตศรัทธา จึงไดทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใชจายในกิจการดังกลาว และไดขอพระราชทานใหจดัตัง้
เปนมลูนธิ ิซึง่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตัง้ มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพีพเิศษในพระบรมราชนิปูถมัภ ขึน้เม่ือพุทธศักราช ๒๕๑๙
ตอมาไดเปลีย่นชือ่เปน มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงรบัเปนประธานกรรมการ
ของมลูนธิ ิซึง่มวีตัถุประสงคดงัน้ี

๑. เพ่ือยกระดับการครองชีพของราษฎรชนบททั่วประเทศ
๒. เพ่ืออนุรกัษ ฟนฟู และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย ซึง่ชาวชนบทไทยในอดีตไดสรางสรรคไว รกัษารูปแบบใหสบืทอด

ตอไป
๓. เพ่ือใหราษฎรไมตองทิง้ถ่ินฐาน อพยพไปหางานทำตามเมืองใหญ ๆ
๔. เพ่ือเปลี่ยนอาชีพของราษฎรที่ตัดไมทำลายปา ลาสัตว และปลูกพืชผิดกฎหมาย
๕. เพื่อเสริมสรางความนิยมไทยแกประชาชนชาวไทยท้ังปวง



10

งานของมูลนธิสิงเสรมิศลิปาชพีฯ ไดแพรขยายออกไปท่ัวพระราชอาณาจักร มศีนูยฝกงานใหญหลายแหง เชน ในสวนจติรลดา
กรุงเทพฯ ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บานกุดนาขาม กิ่งอำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร เปนตน
ราษฎรไดรับประโยชนจากโครงการของมูลนิธิเปนอยางมาก เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๘ รัฐบาลไดจัดต้ังกองศิลปาชีพ ขึ้นใน
สำนักราชเลขาธิการเปนหนวยงานรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศิลปาชีพ

เมื่อมีผลงานของสมาชิกมูลนิธิฯ มากขึ้น มูลนิธิฯ จึงจัดหาตลาดโดยจัดจำหนายในโอกาสสำคัญตาง ๆ และตั้ง
รานจิตรลดา ขึ้นหลายสาขา เพ่ือเปนศูนยกลางจำหนายสินคาศิลปาชีพ นอกจากน้ี สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ยังมีพระราชดำริกวางไกลดานการตลาด ทรงนำงานช้ินเอกไปเผยแพรใหนานาประเทศรูจักฝมือของชาวไทยดวยพระองคเอง
หลายคร้ัง เชน ที่สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และจีน เปนตน ยังผลใหชาวตางประเทศไดประจักษในคุณคาและ
ความงามประณีตของศิลปหัตถกรรมไทยและชื่นชมฝมือสรางสรรคงานศิลปะของชาวไทย นับวางานศิลปาชีพไดสรางรายได
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตแกราษฎรในชนบทไดเปนอยางดี ทั้งน้ี เน่ืองดวยพระมหากรุณาธิคุณโดยแท

ดานการอนรุกัษสิง่แวดลอมและธรรมชาติ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เปนสิ่งที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัย

อยางย่ิง ดงัจะเหน็ไดวา เมือ่ทรงมโีอกาสทีจ่ะพระราชทานพระราชดำรสัแกชนหมมูากเม่ือใด จะทรงย้ำเตือนใหประชาชนทกุคน
เห็นความสำคัญของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เชน ไมตัดไมทำลายปา ไมทิ้งสิ่งสกปรกและขยะมูลฝอยลงแมน้ำลำคลอง
ตลอดจนใหอนุรักษพันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา และพันธุเตาทะเล เปนตน เนื่องจากการทำลายสิ่งแวดลอมจะทำให
สภาพธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกิดความแหงแลง หรือเกิดอุทกภัย เกิดแผนดินถลม
การไมอนุรักษพันธุพืช พันธุสัตวบกและสัตวน้ำ จะทำใหสัตวเหลาน้ันสูญพันธุและมีผลเสียตอระบบนิเวศ

การอนุรักษปาและพันธุไม สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงชักชวนใหราษฎรปลูกปาเพื่ออนุรักษ
ตนน้ำลำธารอยางถูกวิธี พระราชทานช่ือโครงการวา “ปารักน้ำ” และเร่ิมปลูกปาตามโครงการเปนคร้ังแรกท่ีอำเภอสองดาว
จังหวัดสกลนคร เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๕ หลังจากน้ันโครงการปลูกปาเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดขยายไปท่ัวทุกภาคในประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ อีก ไดแก โครงการบานเล็กในปาใหญ
ซึ่งดำเนินการในภาคเหนือ เร่ิมคร้ังแรกที่อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา สวนปาพระนามาภิไธย จังหวัดสงขลา
และสตูล ฯลฯ โครงการดังกลาวน้ีเปนเพียงโครงการใหญ ๆ สวนหน่ึง ยังมีโครงการอ่ืน ๆ อีกมาก ลักษณะของโครงการ
จะคลายคลึงกัน คือมีลักษณะผสมระหวางการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ยากไรในทองถ่ิน และมีการเสริมศิลปาชีพอีกอยางหนึ่ง ดวยทรงเล็งเห็นความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ

การอนุรักษพันธุสัตวปา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นวาปาและสัตวปาเปนสิ่งคูกันตามดุล
ของธรรมชาต ิในประเทศไทยขณะน้ี จำนวนและประเภทของสัตวปาลดนอยลง จนบางชนิดสูญพันธไุมเปนท่ีรจูกั ไดทรงพยายาม
ปลูกฝงความรเูร่ืองการอนุรกัษแกประชาชนท่ัวไป ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดัต้ัง ศนูยการเพาะเลีย้งและขยายพนัธสุตัวปา
ขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศ เพ่ือเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยเก่ียวกับสัตวปา การปลูกพืชอาหารสัตวเสริมในปา และเปนแหลง
เพาะเล้ียงเพ่ือขยายพันธุสัตวหายากหรือสัตวเศรษฐกิจ แลวนำไปปลอยใหมีชีวิตอยูในถ่ินเดิมตามธรรมชาติ เปนทรัพยากร
ของแผนดนิตอไป ในการนี ้กรมปาไม ไดรบัสนองพระราชดำรติัง้ศนูยเพาะเล้ียงและขยายพันธสุตัวปาขึน้ ๗ แหง คอื
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๑. ศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาโคกไมเรือ จังหวัดนราธิวาส
๒. ศูนยเพาะเลีย้งและขยายพนัธสุัตวปาปางตอง จงัหวัดแมฮองสอน
๓ . ศนูยเพาะเลีย้งและขยายพนัธสุตัวปาชองกล่ำบน จงัหวดัสระแกว
๔. ศนูยเพาะเลีย้งและขยายพันธสุตัวปาภเูขยีว จงัหวดัชยัภูมิ
๕. ศนูยเพาะเลีย้งและขยายพันธสุตัวปาบางละมุง จงัหวัดชลบุรี
๖. สวนสัตวเปดเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
๗. ศนูยเพาะเลีย้งและขยายพนัธสุตัวปาหวยทราย จงัหวัดเพชรบรุี
นอกจากศูนยที่ตั้งข้ึนตามพระราชดำริ ๗ แหงแลว กรมปาไมไดตั้งศูนยเพาะเล้ียงและขยายพันธุสัตวปาเพ่ือสนอง

พระราชดำรอิกี ๔ แหง คอืทีจ่งัหวดัเชยีงราย จงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัราชบรุี
การอนุรักษสัตวปาท่ีโปรดเกลาฯ ใหประชาชนดำเนินการน้ัน เน่ืองจากเม่ือเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร

ณ ทีต่าง ๆ มผีถูวายสัตวทีจ่บัมาไดอยเูสมอ ดงันัน้ เพ่ือปลูกจติสำนกึใหราษฎรเกดิความรกัและรคูณุคาของชีวติสตัวปา ณ ทีใ่ด
ที่ทรงเห็นวาสภาพภูมิประเทศเหมาะสมท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดูแลการเพาะเล้ียงและขยายพันธุสัตวไดเองก็โปรดเกลาฯ
ใหจัดต้ังสวนสัตวขึ้น เชน ที่เขาสำนักในเขตตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปาบริเวณน้ีมีสภาพอุดมสมบูรณ
ควรแกการอนุรักษ ไดทรงคัดเลือกราษฎรยากจน ๖ ครอบครัวเขามาอยูในบริเวณน้ี มีบานท่ีโปรดใหสรางพระราชทาน
ใหทำหนาที่ดูแลรักษาปาตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๒๖ ตอมาไดโปรดเกลาฯ ใหกำนันตำบลกะลุวอ จัดหาท่ีเลี้ยงสัตวปาที่มี
ผูนอมเกลาฯ ถวาย เพ่ืออนุรักษพันธุสัตวปาพ้ืนเมือง เชน นกหวา นกแวน และกระจง โครงการสวนปาและอนุรักษสัตวปา
เขาสำนกัจึงเกิดข้ึนดวยพระราชดำริ และอีกแหงหน่ึงท่ีพระราชทานพระราชดำริ ตลอดจนพระราชทรัพยใหประชาชนดำเนนิการ
คอื สวนสตัวตามโครงการพระราชดำริบานกะลุบ ีตำบลนาโมง กิง่อำเภอสคุรินิ จงัหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริวาความใกลชิดระหวางคนและสัตว จะชวยใหเกิดความเขาใจ
ถึงความสำคัญของสัตว และเกิดความยินดีที่จะรวมมือในการอนุรักษมากขึ้น จึงโปรดเกลาฯ ใหสราง สวนนก ขึ้นท่ีโครงการ
ศิลปาชีพพิเศษบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสถานที่เล้ียงนกนานาพันธุไวเพ่ือใหประชาชนเขาชม
และศึกษาอยางใกลชดิ ตางจากศูนยเพาะเล้ียงและขยายพันธสุตัวแหงอืน่ ๆ ซึง่การอนุรกัษพนัธนุกน้ีไดขยายออกไปทางภาคใต
เปน โครงการสวนนกจะนะ ทีจ่งัหวัดสงขลา

การอนรุกัษสตัวน้ำ เฉพาะสัตวน้ำจดืไดมโีครงการฟนฟูปลาไทย โดยการเพาะขยายพันธปุลาไทยเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ
มพีระราชดำรใิหตัง้สถานอนรุกัษพนัธปุลาน้ำจดื ขึน้ท่ีศนูยศลิปาชีพพิเศษบางไทร เรียกวา วงัปลา สวนสัตวน้ำเค็มท่ีสมเดจ็
พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงหวงใยอยางย่ิง ไดแก เตาทะเล ซึง่เปนสินคาเศรษฐกิจสำคญัจึงถูกลาจนเกอืบจะสญูพันธุ
ประกอบกับเตาทะเลมีอัตราการขยายพันธุไดนอย และไขเตาก็เปนสินคาที่มีผูนิยมบริโภคจึงขายไดราคาสูง แมกระดองก็เปน
สิ่งมีคาเปนท่ีตองการท้ังในและตางประเทศ ดังน้ัน เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๒ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จงึไดพระราชทานท่ีดนิสวนพระองคทีเ่กาะมันใน จงัหวัดระยอง ใหเปนทีต่ัง้ทีท่ำการ “โครงการสมเดจ็ฯ ทรงอนุรกัษพนัธเุตาทะเล”
และไดพระราชทานพอแมพันธุเตาสำหรับเพาะพันธุ พรอมดวยลูกเตาจำนวน ๑๐๐ ตัว เพื่อใหนำไปปลอยที่เกาะมันใน
สำหรับขยายพันธุในบริเวณอาวไทย ตอมากรมอุทกศาสตร กรมประมง และกรมชลประทาน ไดรวมกันพัฒนาสถานที่ใชเปน
ทีอ่นบุาลเพาะเล้ียงเตาทะเล จดัสรางบอผสมพันธ ุหาดวางไข บออนบุาล และสรางอางเก็บน้ำจดื การเพาะพันธแุละอนุบาลเตา
ประสบผลสำเร็จอยางดี สามารถปลอยลูกเตาท่ีแข็งแรงแลวลงสูทะเลไดปละประมาณ ๒,๐๐๐ ตัว และขยายพ้ืนที่เพาะเลี้ยง
ไปท่ีเกาะครามดวย ที่สำคัญคือ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔ โครงการไดเสนอขอใหมีการหามสงกระดองเตาทะเลและผลิตภัณฑ
จากเตาเปนสินคาสงออก ซึ่งกระทรวงพาณิชยก็ไดออกประกาศเปนกฎหมายใชบังคับเม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๔

พระราชกรณยีกิจในสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ดานการอนุรกัษพนัธสุตัวมไิดมเีฉพาะการปลกูฝงคุณธรรม
และจติสำนึกท่ีดแีกประชาชน หรอืจดัตัง้โครงการตลอดจนศูนยเพ่ือการเพาะเล้ียงและขยายพันธเุทาน้ัน เมือ่ทรงเหน็วากิจกรรมใด
จะอำนวยประโยชนแกการน้ีกจ็ะทรงสนบัสนนุ เชน ทรงรบัมลูนธิคิมุครองสตัวปาและพนัธพุชืแหงประเทศไทย ไวในพระบรมราชนิปูถมัภ
เมือ่พทุธศกัราช ๒๕๒๖
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ดานการแพทยและสาธารณสขุ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริวา การใหความรูทางสุขภาพพลานามัย หรือการสาธารณสุข

พืน้ฐาน เปนส่ิงท่ีจำเปนสำหรบัประชาชนในชนบท เพ่ือจะไดรจูกัการปองกันโรคหรอืแกไขในเบือ้งตน จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
ใหมีโครงการหมอหมูบานขึ้น ขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับในภูมิภาคตาง ๆ โปรดเกลาฯ ใหจัดการ
ฝกอบรมวิชาสาธารณสุขพ้ืนฐานแกราษฎร เพ่ือใหนำความรูไปชวยเหลือกันเองในหมูบาน ทั้งจะไดถายทอดความรูใหแกกัน
ในการรักษาสุขภาพอนามัยของตน ของครอบครัวและชุมชน ไดพระราชทานยาและอุปกรณจำเปนข้ันพ้ืนฐาน กับโปรดเกลาฯ
ใหมีคณะแพทยโดยเสด็จออกตรวจรักษาผูเจ็บปวย สงผูมีอาการหนักเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาล โปรดใหขาราชบริพาร
ติดตามดูแลคนไขพิเศษเหลาน้ันเปนรายบุคคล นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชานุเคราะหแกครอบครัวของผูเจ็บปวยดวย

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงดำรงตำแหนง สภานายกิาสภากาชาดไทย ซึง่เปนองคกรการกศุลสาธารณะ
จดัตัง้ขึน้เพือ่ชวยรกัษาพยาบาลผปูวยไขและบาดเจ็บทัง้ในยามสงครามและยามสงบ ดงันัน้ จงึทรงพยายามท่ีจะใหสภากาชาดไทย
ดำเนินงานไดตามวัตถปุระสงค ไดทรงอทุศิพระราชทรัพยสวนพระองคแกสภากาชาดไทย ทรงชกัชวนใหผมูจีติศรทัธาในการกุศล
สาธารณะบริจาคทรัพย โลหิต หรือดวงตาใหแกสภากาชาดไทย เพ่ือนำไปสงเคราะหแกผูไดรับความเดือดรอนและผูเจ็บปวย
มพีระราชดำรใิหจดังานกาชาดประจำปขึน้ เพือ่หารายไดเปนคาใชจายของสภากาชาด ผบูรจิาคทรัพยหรือทำคณุประโยชนอืน่ ๆ
แกสภากาชาดจะไดรับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญเปนเกียรติยศ นอกจากสภากาชาดไทยแลว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชนินีาถ ยงัพระราชทานพระราชดำริใหกอตัง้ศนูยการรกัษาพยาบาลพิเศษตาง ๆ  ขึน้หลายแหง เชน ศนูยมะเรง็เตานม
ศูนยโรคหัวใจ ทั้งยังทรงพระกรุณารับองคกรและมูลนิธิดานสาธารณสุขตาง ๆ ไวในพระบรมราชินูปถัมภ

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ยังปกแผไปถึงผูอพยพล้ีภัยจำนวนมากท่ีเขามา
อยใูนประเทศไทยดวย ไดแก ชาวเวยีดนาม เขมร และลาว ในศูนยอพยพตามชายแดนของไทย เชน ทีจ่งัหวดัปราจนีบรุ ีจนัทบรุี
และตราด เปนตน ชาวตางชาติดังกลาวตองพลัดถิ่น มีความเปนอยูไมสะดวกสบาย เจ็บปวย ขาดแคลนเงินทอง อาหาร
และเครื่องนุงหม สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงพระวิริยอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผูลี้ภัย
ณ ศนูยอพยพดวยพระองคเอง เชน  ทีบ่รเิวณเขาลาน จงัหวัดตราด ทรงนำอาหาร ยารักษาโรค และเครือ่งนงุหมไปพระราชทาน
ทั้งยังโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง ศูนยสภากาชาดไทยเขาลาน ขึ้น เพ่ือปฏิบัติการเฉพาะกิจของกาชาดดูแลบุคคลดังกลาว
เปนการพิเศษดวย

ดานสงเสรมิสถานภาพสตรี
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพัฒนาและสงเสริมสถานภาพของสตรีไทย โดยทรงสงเสริมใหสตรี

มีสวนชวยแบงเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัว รูจักการนำความรูความสามารถมาใชใหเปนประโยชนตอครอบครัวและสังคม
ดังจะเห็นไดวาพระราชดำริใหสตรีในชนบทหารายไดเสริมในเวลาวางจากการทำไรนาอันเปนอาชีพหลักของครอบครัวไดชวยให
สตรีผูเปนแมบานและสมาชิกในครอบครัวไมตองออกจากบานไปทำงานตางเมือง ทรงริเริ่มงานศิลปาชีพ โดยฟนฟูการทำ
ศลิปหตัถกรรมทองถ่ินทีม่อียเูดมิ ใชวสัดทุีม่ใีนทองถิน่ ทรงชวยพฒันาดานเทคนิควธิกีารผลิต และทรงชวยหาตลาดสำหรับจำหนาย
ผลิตผล ทำใหสตรีเหลานั้นมีรายไดมาจุนเจือครอบครัว ไถถอนหนี้สิน และมีบานเรือนตลอดจนที่ดินเปนของตนเอง สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ยงัทรงพระกรุณาพระราชทานกำลังใจและพระราชทานรางวลัแกสตรชีาวนา ชาวไร ทีส่รางสรรค
งานศิลปหัตถกรรมท่ีงดงามประณีตและทรงยกยองสตรีผูมีความสามารถ หรือบำเพ็ญประโยชนแกสังคม ไดทรงพระกรุณา
รับสภาสตรีแหงชาติ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายไวในพระบรมราชินูปถัมภ
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ดานศิลปวัฒนธรรม
เคร่ืองแตงกายชุดไทยพระราชนิยม
สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงเปนผนูำในการอนุรกัษวฒันธรรมไทย ทรงปฏบิตัพิระองคอยใูนกรอบของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีพระราชจริยวัตรอันงาม ทรงปฏิบัติพระองคตอบุคคลทุกระดับชั้นดวยความสุภาพออนโยน
นมุนวล ทรงฟนฟูการแตงกายของสตรทีีเ่รียกวา ชดุไทยพระราชนยิม ใหสามารถใชไดเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ และทรงเปน
ผนูำในการทรงฉลองพระองคชุดไทยพระราชนยิม และฉลองพระองคทีต่ัดเย็บดวยผาไทย ซึง่ตอมาขาราชบรพิารและประชาชน
ไดสนองพระราชดำริใชเคร่ืองแตงกายชุดไทย และใชผาไทยเปนเคร่ืองแตงกายในชีวิตประจำวัน

ดานนาฏศิลปและดนตรีไทย กไ็ดรบัพระมหากรุณาเชนกัน ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลปไทย
ณ โรงละครแหงชาติ และสถานท่ีตาง ๆ หลายคร้ัง และโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรจัดนาฏศิลปและดนตรีไทยไปแสดง
ในโอกาสท่ีจดังานตาง ๆ หรือเม่ือมีการตอนรับพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนจัดแสดง ณ ตางประเทศ เม่ือเสด็จพระราชดำเนนิไป
ในโอกาสตาง ๆ ดวย ไดทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรพัยใหกรมศิลปากรปรบัปรงุเครือ่งแตงกายโขนละครใหสงางามยิง่ขึน้

ดานศิลปหัตถกรรม ทรงริเริ่มงานศิลปาชีพเพ่ืออนุรักษและฟนฟูศิลปหัตถกรรมของทองถิ่นตาง ๆ ทรงกอตั้ง
มูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น โปรดใหมีการฝกสอนงานศิลปะตาง ๆ อันเปนเอกลักษณ
ของไทย ไดแก งานทอ ถกั ปก ปน จกัสาน และอ่ืน ๆ ทีก่ำลังจะสูญหายแกสมาชกิศิลปาชพี เชน การอนรุกัษลายผา การทอผา
การปกผาแบบไหมนอย การจักสานยานลิเภา ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระราชสมัญญาวา “องคเอกอัครอุปถัมภ
มรดกชางศิลปไทย”

ดานประวตัศิาสตรโบราณคดี
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สนพระราชหฤทัยศึกษาประวัติศาสตรไทย ไดเสด็จพระราชดำเนิน

ไปทอดพระเนตรพพิธิภัณฑสถานและโบราณสถานสำคัญหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิง่ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พระราชทาน
พระราชทรัพยเพ่ือทะนุบำรุงและบูรณะพระอารามตาง ๆ เปนจำนวนมาก นอกจากน้ี เม่ือมีพระราชอาคันตุกะหรือประมุข
จากประเทศตาง ๆ มาเยือน จะโปรดเกลาฯ ใหนำเย่ียมชมโบราณสถานดวย อีกประการหนึ่งคือ ทรงสงเสริมและสนับสนุน
ใหชาวไทยมีความกตัญูและยกยองในวีรกรรมของบรรพบุรุษ เชน สมเด็จพระสุริโยทัย และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ซึ่งไดพระราชทานพระราชดำริริเริ่มใหจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียประดิษฐานไว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลอดจนทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในวันสำคัญ ณ อนุสรณสถานตาง ๆ นอกจากน้ีไดทรงแนะนำชาวตางประเทศ
ใหเห็นความงดงามของกระบวนเรือพระราชพิธี โดยโปรดเกลาฯ ใหจัดแสดงกระบวนเรือในโอกาสอันเปนมหามงคล
ของบานเมือง
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คดัเลือกโดย จติตา กติตเิสถยีรนนท

ทีม่า : บทวิทยุรายการ “รู รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.

อาศิรวาท (อานวา อา-สิ-ระ-วาด) ประกอบดวยคำภาษาสันสกฤต ๒ คำ
คอื อาศิร (อานวา อา-ส-ิระ) กบั วาท (อานวา วา-ทะ). อาศิร แปลวา การสรรเสรญิ.
วาท แปลวา ถอยคำ. อาศิรวาท จงึแปลวา คำสรรเสริญ, คำอำนวยพร. ในภาษาไทย
ใชคำวา อาศิรวาท เรยีกถอยคำท่ีประพนัธขึน้เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

คำวา อาศิรวาท แผลงเปนคำวา อาเศียรวาท ก็ได. อาศิรวาท หรือ
อาเศยีรวาท นยิมแตงเปนบทรอยกรอง และท่ีใชมากท่ีสดุคือฉันท เชน สทัทลุวกิกฬีติฉนัท
(อานวา สัด-ทุน-วิก-กี-ลิด-ตะ-ฉัน) วสันตดิลกฉันท (อานวา วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก-ฉัน)
อินทรวิเชียรฉันท (อานวา อิน-ทฺระ-วิ-เชียน-ฉัน). ที่แตงเปนกาพย โคลง หรือกลอน
ก็มีบาง. คำถวายพระพรท่ีเรียกวา อาศิรวาท นั้น มักจะมีคำกลาวสรรเสริญพระบารมี
หรือพระมหากรุณาธิคุณเปนการสดุดีดวย จึงมีคำวา อาศิรวาทราชสดุดี (อานวา

อา-สิ-ระ-วาด-ราด-ชะ-สะ-ดุ-ดี).

อาศิรวาท

ร ูรกั ภาษาไทย
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นโยบายรัฐสวสัดกิาร

 

เรียบเรียงโดย จอมขวัญ  พลรักษ

* บทความเร่ืองการดำเนินนโยบายรัฐสวัสดิการ เปนการดำเนินการตามโครงการจัดทำขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
และงานดานการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลในประเด็นที่นาสนใจ เพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูลสนับสนุน
การวิเคราะหเร่ืองและการใหความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรือ่ง การดำเนนิ
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รฐัสวัสดิการคืออะไร

รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ในความหมายอยางกวางหมายถึง “แนวคิดซึ่งรัฐบาล
ทำหนาท่ีในการปกปองและสนับสนุนสวัสดิภาพของประชาชน บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน
ดานโอกาส การกระจายรายได และความรับผิดชอบตอสังคมที่เทาเทียมกันของคนในสังคม”
โดย Norman Ginsburg นักวิชาการดานรัฐสวัสดิการไดใหคำจำกัดความไววา “รัฐสวัสดิการ
(Welfare State) เปนการครอบคลุมถงึบริการสาธารณะท่ีรฐัจดัให เพ่ือสนองความตองการจำเปน
พื้นฐานของมนุษย ไดแก บริการที่เอื้อผลประโยชนโดยตรงในเรื่องการชดเชยหรือการใหบริการ
ตาง ๆ รัฐสวัสดิการจึงเปนนโยบายอุดมคติ เปนสัญลักษณของระบบการเมืองในยุคปจจุบันท่ีใช
แนวคิดของสวัสดิการสังคม โดยจัดระบบการชวยเหลือบริการสวัสดิการแกประชาชนทำใหเกิด
ความมสีวนรวมของสงัคม เกิดความยดึม่ันรวมพลัง เกิดความรสูกึเปนเจาของ และเกิดความสมัพันธ
ระหวางรัฐและประชาชน ตลอดจนเกิดความรูสึกท่ีดีในฐานะพลเมือง”
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ในมุมมองของนักวิชาการไทยตามพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตรอธิบายวา
รฐัสวัสดกิาร “เปนแนวคดิทีป่ระเทศทุนนยิมนำมาใช โดยรัฐจัดใหมีการประกันความม่ันคง
ใหแกประชาชนอยางกวางขวางและเปนระบบ การประกันดังกลาวเปนการใหเปลา
หรือเกือบใหเปลา เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล การสงเคราะหมารดาและทารก
การสงเคราะหเด็กกำพรา คนชรา และคนพิการ การใหสิทธิประโยชนแกผูตกงาน และ
การฌาปนกิจ เปนตน”

สรุปไดวารัฐสวัสดิการคือ แนวคิดในการใหบริการสาธารณะรูปแบบหน่ึง
ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ซึง่รัฐเปนผรูบัผิดชอบในการจดัการใหประชาชน
ทกุคนเขาถึงปจจยัพืน้ฐาน เชน การศกึษา สาธารณสุข และอาชีพโดยเทาเทียมกัน เพ่ือให
เกิดความยุติธรรมในสังคม โดยรายไดของรัฐท่ีนำมาใชในการบริหารจัดการดังกลาว
มาจากการจัดเก็บภาษีทางตรงในอัตรากาวหนาเปนหลัก ซึ่งตางจากการปกครอง
ระบอบสงัคมนยิมทีร่ฐัจะเปนผคูรอบครองท่ีดนิและทรัพยสนิตาง ๆ ในประเทศ ในขณะท่ี
รัฐสวัสดิการจะยังคงมีเศรษฐกิจเสรี และระบบกรรมสิทธ์ิสวนบุคคล

รฐัสวสัดกิารมีขอดีและขอเสยีอยางไร

รัฐสวัสดิการมีขอดีคือสงเสริมใหคนในสังคมไดมีสิทธิ
พื้นฐานและโอกาสในการดำรงชีวิตอยางเทาเทียมกันในดาน
ความจำเปนพ้ืนฐานในการดำรงชพี เชน การศกึษา สาธารณสุข
อาชพีทีม่ัน่คง และรายไดทีเ่พยีงพอตอการดำรงชีพ ซึง่จะสงผลให
คนในสังคมนั้นมีความพรอมและมีศักยภาพมากเพียงพอท่ีจะ
ดำรงชีพและแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของประเทศได
และยังจะทำใหขดีความสามารถและรายไดของประเทศในภาพรวม
สงูข้ึนอีกดวย อยางไรก็ตาม ระบบรัฐสวัสดิการถูกมองวาจะทำให
ประชาชนตองพึ่งพาอาศัยรัฐในการดำรงชีพมากจนเกินไป
จนอาจทำใหไมสามารถพ่ึงพาตนเองได นอกจากนี้ รัฐยังจะตอง
มีคาใชจายจำนวนมากเพ่ือนำมาใชในการบริหารจัดการใหแก
คนในสังคม ทำใหตองมีการหารายไดและจัดเก็บภาษีในอัตรา
ที่สูงมากและใหผูมีรายไดมากตองจายภาษีในอัตรากาวหนา
ซึง่อาจทำใหประชาชนขาดแรงจงูใจในการหารายได จนอาจทำให
ความสามารถในการแขงขันหรือรายไดของประเทศในภาพรวมลดลง

รฐัสวัสดกิารในแตละประเทศแตกตางกันอยางไร

จากขอดีและขอเสียขางตนทำใหแตละประเทศท่ีนำ
แนวคิดรัฐสวัสดิการมาใชในทางปฏิบตัใินรูปแบบท่ีแตกตางกันไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยรูปแบบของรัฐสวัสดิการ
ที่สำคัญและเปนตนแบบของรัฐสวัสดิการทั่วโลกคือ “Nordic
Model” ที่ใชอยูในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งจะเนนให
ประชาชนทุกคนไดเขาถึงสวัสดิการของรัฐในทุกดานเหมือนกันทุกคน
เพ่ือใหประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสอยางเทาเทียมกัน
สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีพอยูในสังคมที่เปดเสรีทางดาน
เศรษฐกิจและการคาภายในประเทศอยางเต็มท่ี ในขณะเดียวกัน
ประเทศในยโุรปยังมรีฐัสวสัดิการรูปแบบอืน่  ๆเชน แบบ “Beveridge
Model” ซึ่งเปนรูปแบบการประกันสังคมแบบอังกฤษท่ีให
สวัสดิการเฉพาะผูที่ประสบภาวะยากลำบากเทาน้ัน และแบบ
“Bismarck Model” ของเยอรมนีที่ใหสวัสดิการเฉพาะผูที่อยูใน
ตลาดแรงงาน

ในสวนของทวีปเอเชียนักวิชาการมีความเห็นวาถึงแม
ประเทศในแถบเอเชียจะนำรูปแบบรัฐสวัสดิการมาจากยุโรป
แตก็มีจุดมุงหมายตางกัน เนื่องจากในยุโรปเนนการใหสวัสดิการ
แกประชาชนเพื่อใหทุกคนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน
ในขณะทีเ่อเชียเนนสนับสนนุสวสัดกิารท่ีจะกระตนุการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาภาครัฐ และพยายามพัฒนาให
เกิดระบบประกนัสงัคมเพือ่ลดภาระของรฐัในระยะยาว นอกจากน้ี
ยงัมีรฐัสวัสดิการท่ีสำคัญอีกรูปแบบหน่ึงคือ รปูแบบของรฐัท่ีเปน
ผูผลิตน้ำมัน เชน บรูไน และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งไมจำเปนตอง
เก็บภาษีเงินไดสงูมากนกั  แตกส็ามารถจดัระบบสวสัดิการสังคม
ใหแกประชาชนได เน่ืองจากรัฐบาลมรีายไดจากการสงออกน้ำมัน
เปนจำนวนมาก
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ทศิทางของรัฐสวัสดกิารในประเทศไทยเปนอยางไร

ในกรณีของประเทศไทยซ่ึงขณะน้ีมีนโยบายเก่ียวกับ
สวัสดิการสังคมมากข้ึน เชน การเรียนฟรี หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา บานเอ้ืออาทร การใหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
ตลอดจนการสรางระบบประกันสังคม และยังมีแนวโนมวา
จะมีนโยบายอ่ืน ๆ อีกเปนจำนวนมาก เชน การประกันรายได
ใหแกผจูบปริญญาตร ีรวมถึงโครงการบานหลังแรกและรถคันแรก
ทำใหเขาใจไดวาประเทศไทยกำลังพัฒนาไปสกูารเปนรัฐสวสัดิการ
ซึง่ทำใหนกัวชิาการมขีอกงัวลใน ๒ ประเดน็ คอื

๑. การจดัการสวัสดิการสงัคมอยางมีประสทิธิภาพ
จำเปนตองมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือใหสามารถกำหนด
รูปแบบไดอยางชัดเจนวา รัฐสวัสดิการในแบบของไทยควร
ดำเนินไปในทิศทางใด และจำเปนตองครอบคลุมในเร่ืองใดบาง
นักวิชาการบางคนเสนอใหมีการทำประชาพิจารณเพ่ือตรวจสอบ
ความตองการของคนในสงัคมวาตองการสวสัดิการสงัคมในรปูแบบใด
และตองการใหสวัสดิการน้ันครอบคลุมกลุมเปาหมายใดบาง
เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสพิจารณาเลือกแนวทางของตนเอง
และรับรูการตัดสินใจของคนในสังคมรวมกัน ในขณะเดียวกัน
กม็คีวามเหน็จากนกัวิชาการอกีกลมุวาการจดัสำรวจความคิดเห็น
ในลักษณะดังกลาวน้ันจะเปนไดยากในทางปฏิบัติ และรัฐบาล
ก็ควรจำกัดสวัสดิการสังคมใหอยูในกรอบเฉพาะความจำเปน
ขัน้พืน้ฐานและจดัสวัสดกิารใหเฉพาะกับผทูีม่คีวามจำเปนเทานัน้
รวมท้ังปรับเปล่ียนการใหสวัสดิการหรือเงินแบบใหเปลา
เปนการเสริมสรางระบบประกันสังคม เพ่ือไมใหเปนภาระกับ
ภาครัฐมากจนเกินไป

ปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดการสวัสดิการ
สงัคมอีกประการหน่ึงคอืการขาดธรรมาภิบาล และความโปรงใส
ในการจัดการ รัฐบาลจะตองแสดงใหสังคมเห็นวาสวัสดิการ
ที่ไดจัดขึ้นนั้นมีที่มาและมีการดำเนินการอยางเปนระบบ ทั่วถึง
โปรงใส และตรวจสอบได เพือ่ใหสงัคมม่ันใจวาการจัดสวสัดกิาร
สังคมน้ันอยูบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน
ระหวางคนในสังคม

๒. การหารายไดของรัฐเพื่อนำมาสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคม จุดดอยท่ีสำคัญของรัฐสวัสดิการคือภาครัฐ
ตองใชงบประมาณจำนวนมหาศาลเ พ่ือแจกจายสวัสดิการ
ประเภทตาง ๆ ไปยังกลุมเปาหมาย ซึ่งรัฐสวัสดิการสวนใหญ
แกปญหาน้ีโดยการจัดเก็บภาษีทางตรงในอัตราสูง ในขณะท่ี
ประเทศไทยยังไมไดมีการปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับ
รายจายภาครัฐที่กำลังเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพ่ิมการเก็บ
ภาษีทางตรง เชน ภาษีเงินได ภาษีมรดก และภาษีที่ดิน ซึ่งการเพ่ิม
การเก็บภาษีทางตรงนี้จะเปนการลดความเหล่ือมล้ำของสังคม
ในอีกทางหน่ึงดวย

เนื่องจากท้ังสองประเด็นนี้มักเปนจุดออนของประเทศ
ที่ลมเหลวในการจัดสวัสดิการสังคมทำใหหลายฝายกังวลวา
เมื่อประเทศไทยมีนโยบายเก่ียวกับสวัสดิการสังคมมากขึ้นแลว
จะสามารถจัดการท้ังสองปญหาขางตนไดหรือไม ซึ่งหากสามารถ
บริหาร จัดการไดก็ จะทำให ไทยเข าสู การ เปนรั ฐส วัสดิการ
รูปแบบหนึ่ง แตหากไมสามารถจัดการไดโดยเฉพาะอยางย่ิง
ปญหาเรื่องงบประมาณที่นำมาใชในการจัดสวัสดิการสังคม
ก็อาจทำใหเกิดปญหาหน้ีสินภาครัฐตามมา
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ณณา

ภมูปิระเทศของตำบลบอยาง (ใจกลางเมอืงสงขลา)
มลีกัษณะเปนแหลมทอดยาวไปทางทิศเหนอื ทศิตะวนัออก
เปนทะเลอาวไทยเรียกกันวา “ทะเลหลวง” คนสงขลาเรียก
ฝงน้ีวา “แหลมทราย” เพราะมีหาดยาวเปนทรายสีขาว
ละเอียดท่ีคอย ๆ เทลาดลงทะเล จากชายหาดท่ีคอย ๆ
ลาดลงสูพื้นน้ำทะเลนี้เอง จึงทำใหมีที่ตื้นใหสามารถเดิน
ลงไปเตะคล่ืนท่ีซัดเขาหาฝงเปนระลอก ๆ หรือลงไป
เลนน้ำได

สวนดานตรงขามซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกเปน
ทะเลสาบ รูจักกันดีในช่ือ “ทะเลสาบสงขลา” เชนเดียวกับ
ทะเลสาบท่ัวไปท่ีพอถัดจากตล่ิงก็จะเปนพ้ืนน้ำท่ีลึกขนาด
“ทวมหัวยื่นมือ” ไมมีหาดทรายนอกจากปลายแหลม
แตจะมีบานคนเรียงรายอยูเต็มตลอดท้ังแนว

ปรากฏขอเทจ็จรงิทีไ่มนาเชือ่วา เมือ่ ๔๐ ปถอยหลังไป
บรรดาผหูญิง นกัเรียนหญิง และเด็กหญิงชาวบอยางท้ังหลาย
วายน้ำไมเปน ดจูะเปนแนวท่ีปฏิบตักินัทุกบานวาไมอนุญาต
ใหลูกหญิงลงไปวายน้ำในทะเลสาบ ลูกหญิงทั้งหลาย
ดูจะพกความกลัวไวกับตัวโดยท่ีไมไดนึกสนุกท่ีจะลง
เลนน้ำในทะเลสาบแมแตนอยเหมือนกัน แตชอบและนิยม
ที่จะไปเลนริมหาดน้ำตื้น ๆ ที่แหลมทรายมากกวา และ
การไปก็ตองขออนญุาตกอนเปนคราว ๆ ไป

ไปเท่ียวแหลมทราย ไปเดินเลน วิ่งเลน เลนน้ำ
หาหอยเสียบ (เปนฤดูกาล) จับปูลมตอนค่ำ ๆ (สวนมาก
ผูชายจับ แลวนำมาชุบแปงทอด) ถาเลนน้ำมักลงที่น้ำตื้น
น้ำเยน็ สะอาด ทรายเมด็ละเอยีดนมุกนนมุเทา ไมวาจะเดนิ
หรอืนัง่เลนกนิลมชมววิ ลมพดั มคีลืน่เลก็  ๆทยอยซัดเขาหาฝง
บรรยากาศและกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีทำใหการเท่ียว
แหลมทรายแตละคร้ังจึงเปนเร่ืองท่ีทำใหสบายใจมากโข

⌫

เร่ืองของ

คนตางจงัหวดั
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ที่ โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด  นักเรียนหญิง
ทีอ่ยใูนบอยางวายน้ำไมเปน แตมเีพือ่นนอกบอยางท่ีอยใูกล
คลองหรือแมน้ำวายน้ำเกง

วชิาวายน้ำเปนวชิาหนึง่ในกจิกรรมอนุกาชาดของ
นักเรียนหญิงทุกคน ปรากฏวาเวลาเกือบท้ังภาคเรียน
ไมมีใครสนใจที่จะฝกวายน้ำกันเลย ในเวลานั้นแมจะมี
วิชาวายน้ำแตก็ไมมีการสอนวายน้ำ แถมบรรดาสาว ๆ
นักเรียนหญิงบอยางท้ังหลายยังรูสึกเห็นพองตองกัน
ไปอีกวาไมสมควรไปวายน้ำในสระสาธารณะ ถาจะเลนน้ำ
กจ็ะมแีตนดักนัไปวายน้ำเลนทีแ่หลมทรายบริเวณทีน่้ำตืน้ ๆ
(วายเปนไมเปนก็เปนอีกเรื่องหน่ึง) นอกจากนี้ผูหญิงท่ีจะ
ไปเลนน้ำก็ควรไปเวลาท่ีไมมีคนพลุกพลานมาก เพราะ
การใสกางเกงขาส้ันก็ดี หรือสวมผาถุงลงน้ำก็ดี และการ
สวมเสื้อเปยกน้ำรัดรูป เห็นกันวาเปนสภาพที่ไมเรียบรอย
ไมควรประพฤตปิระเจิดประเจอ ดงันัน้เวลาท่ีเลอืกจะไปเลนน้ำ
ที่แหลมทรายจึงเปนเวลาเชาตรู

วันสอบวายน้ำของนักเรียนหญิงอนุกาชาดดูจะ
เปนวนัของการมกีจิกรรมทีเ่ปนความบนัเทงิมากกวาเครียด
ทัง้ท่ีวายน้ำกันไมเปน ถงึเวลาครูพละพานักเรียนไปแหลมทราย
หรือไปที่เกาเสง นักเรียนใสกางเกงพละขายาวเกือบถึงเขา
สวมเส้ือสี ครูกำหนดบริเวณท่ีจะสอบเปนพ้ืนท่ีริมชายหาด
ที่มีน้ำลึกประมาณแคสะเอว ระยะทางท่ีใหวายน้ำไกล
ประมาณ ๑๐ เมตร สภาพพ้ืนทรายใตทะเลจะมีลักษณะ
เปนลูกคล่ืน สงู ๆ ต่ำ ๆ สวนใหญจะตืน้ระดบัน้ำต่ำกวาเอว
แตจะกำหนดความลึกของน้ำใหมากกวานี้นักเรียนก็กลัว
เพราะหากเกิดอะไรข้ึน ครูเอาไมอยแูน  ๆเพราะมคีรูวายน้ำเปน
อยคูนเดียว (ฮา)

เมื่อถึงเวลา นักเรียนจะเขาแถวแลวจะมีการ
ขานชื่อเรียกใหสอบทีละคน ใครถูกเรียกช่ือก็จะลงไปยืน
เอาตัวแชน้ำในทะเลทาเตรียมพรอม พอไดรับสัญญาณวา
เริ่มได คนสอบก็จะลดตัวลงในน้ำแคคอ บางคนมือทั้งสอง
เหยียดตรงไปขางหนา ใชเทาถีบพ้ืนทรายพุงตัวออกไป
แลววาดแขนสลับซายทีขวาทีอยูบนผืนน้ำ (ถาดูดี ๆ
ก็เหมือนปายไปปายมายังไงยังงั้น) วิธีนี้จะทำใหตัวพุง
ไปขางหนาไดระยะทางหนึ่ง แลวเทาทั้งสองท่ีอยูในน้ำ
ทำหนาที่เดินหรือถีบพื้นทรายดันตัวไปขางหนา ลำแขน
สองขางก็สลับซายขวาไปเร่ือย ๆ จนไดระยะทางท่ีกำหนด
บางคนเม่ือถึงบริเวณท่ีน้ำต้ืนจนสามารถใชมือค้ำพ้ืนทราย
กใ็ชมอืเดนิแทน สวนเทาท้ังสองขางทีล่อยอยขูางหลังลำตวั
กต็นี้ำเสียงโครมคราม ฟองแตกกระจาย บางคนเดนิวายน้ำ
เพลินไปหนอยจนกระท่ังเห็นหัวไหลโผลพนน้ำ แตมือกับ
แขนยังวาดซายขวาหาความแนบเนียนไมไดจนทำให
เพ่ือนหัวเราะกันคิกคัก แตถึงจะเปนกันขนาดน้ันก็เถอะ
ถาหนัไปมองหนาครพูละกจ็ะเหน็วา ทำหนาเฉย ๆ เหมอืนจะ
ไมรไูมเห็นความเปนไปใตน้ำ นกัเรียนบางคนเดิน ๆ วาย ๆ
ครบระยะทางท่ีกำหนดแลว แตครใูหกลับไปวายใหมเพราะ
ดูจะเดินวายโจงแจงเกินไป แตถึงกลับไปวายใหมก็ยัง
ไมวายทำแบบเดมิอยนูัน่เอง ทีน่าต่ืนตาต่ืนใจใหชีช้วนกันดู
ก็คือนักเรียนแตละคนจะมีทาวายแปลก ๆ รายละเอียด
แตกตางกันไป คงเปนวิธวีายน้ำท่ีคดิเอาเอง (นาจะกำหนด
เปนอีกวิชาหนึ่งท่ีสงเสริมการคิดริเร่ิม) และแลวทุกคน
กส็อบผาน หลังจากเครียด กงัวล และชวยกันลนุ แตนบัวา
เปนกิจกรรมที่สนุกมากและไดเลนน้ำดวย

สรปุแลวเร่ืองน้ีสอนใหรวูา อนกุาชาดบอยางสวนหน่ึง
ตกน้ำแลวชวยตัวเองก็ไมไดและไมสามารถเปนท่ีคาดหวัง
วาจะชวยผอูืน่ไดเชนกัน (ฮา)
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คัดเลือกโดย ปญญาพล  ศรีแสงแกว

เร่ือง รางพระราชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....
(โอนกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา
และพนัธพุชื ไปรวมกบักรมปาไม)

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ลงมติวา เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา

และพันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป โดยรางพระราชบัญญัตฯิ มีสาระสำคัญ ดงัน้ี

๑. กำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือมติของคณะรัฐมนตร ีของกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธพุชื ไปเปนอำนาจหนาท่ีของกรมปาไม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒. กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง
และอตัรากำลงั ของกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธพุชื ไปเปนของกรมปาไม

๓. กำหนดใหโอนอำนาจหนาท่ีของกรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพันธพุชื และอำนาจหนาท่ีของอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื ตามพระราชบญัญตัอิทุยานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปเปนของกรมปาไม และอธบิดกีรมปาไม

๔. กำหนดใหในวาระเร่ิมแรก กรมปาไมนอกจากจะมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว ใหมสีวนราชการตาม (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)-(๒๖)
แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวย และใหโอนอัตรากำลงัในสวนราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธพืุช ไปเปนของสวนราชการ
กรมปาไม

๕. กำหนดใหในวาระเร่ิมแรก ให อ.ก.พ. กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พจิารณาจดัตำแหนง
และเกลี่ยอัตรากำลังของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ที่โอนมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในสวนท่ีนอกเหนอืจากมาตรา ๗ (๑)-(๘) ไวในกรมปาไม

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๓/๑๘๗๔๗ ลงวนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สรปุผลการตดัสินใจ

ของคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั
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เร่ือง ผลการประชมุคณะกรรมการตดิตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครฐั คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕

คณะรัฐมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ลงมตวิา

๑. เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลัง

กเูงินเพ่ือวางระบบบรหิารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีรองนายกรฐัมนตร ี (นายกิตติรตัน ณ ระนอง)

ประธานกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังน้ี

๑.๑ เปาหมายการเบิกจายเงิน กำหนดเปาหมายการเบิกจายเงินโครงการตามพระราชกำหนดใหอำนาจ

กระทรวงการคลังกูเงินฯ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติ

ใหดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

๑.๒.๑  ใหรฐัมนตรเีจาสงักดักำกับหนวยงานในสงักดัทีไ่ดรบัเงินตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลัง

กูเงินฯ ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินอยางเครงครัด

๑.๒.๒  ใหผูวาราชการจังหวัดเพิ่มบทบาทใหคลังจังหวัดดำเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินตาม

พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ ของสวนราชการในจังหวัดเพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย

๒. สวนการทบทวนมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม

มติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๒๘ กมุภาพันธ ๒๕๕๕ (เร่ือง มาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕)

เห็นชอบใหทบทวนมาตรการฯ ดังกลาวเปนวา “ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายในลักษณะ

งบลงทุนสำหรับโครงการปเดียวและโครงการผูกพันขามปงบประมาณเรงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหหัวหนาสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจางใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ หากมีเหตุอันควรท่ีไมสามารถดำเนินการได

ภายในกำหนดเวลาดงักลาวใหหนวยงานเจาของเร่ืองนำเรือ่งเสนอรองนายกรัฐมนตร ี (นายกิตติรตัน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ

ติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเพ่ือพิจารณาผอนผันเปนกรณี ๆ ไปตามความจำเปนและเหมาะสม และใหนำ

ผลการพิจารณาดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไปดวย” ทั้งน้ี ยกเวนโครงการภายใตงบกลาง รายการคาใชจาย

ในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการใหดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง รายงานสถานะความกาวหนาการดำเนินโครงการภายใตงบกลาง รายการคาใชจาย

ในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ)

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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เร่ือง การจัดตัง้ศนูยปฏบิตักิารตอตานการทจุริตคอรรปัชนั

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ลงมติวา
๑. เห็นชอบในหลกัการตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดงัน้ี

๑.๑ ใหจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยใหเปนสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ โดยกำหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสำนักงานปลัดสำนกันายกรัฐมนตรี
และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และใหรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหนาท่ีเปนหัวหนา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอีกตำแหนงหน่ึง

๑.๒  ใหจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันในสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทุกสวนราชการ โดยใหเปนสวนราชการ
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกำหนด
ไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการน้ัน ๆ และใหรองหัวหนาสวนราชการทำหนาท่ีเปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันอีกตำแหนงหนึ่ง

๒. ใหสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการฯ เปนสวนราชการภายในกรม ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในของแตละหนวยงาน ซึ่งจะ
มีเปนจำนวนมาก ทำใหการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ ดำเนินไปดวยความลาชา ดังนั้น ในระหวางท่ียังมิไดมีการปรับปรุงแกไข
กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในของหนวยงานใด ใหหนวยงานนั้นดำเนินการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฯ เปนหนวยงานภายใน
ไปพลางกอน เพือ่ใหการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในเรือ่งน้ีเปนไปดวยความรวดเรว็ โดยใหสำนกังาน ก.พ.ร. ประสานกบัสำนกังาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี
และสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ในการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฯ มิใหซ้ำซอนกับหนวยงาน
ของแตละสวนราชการที่มีอยูแลว

๓. ใหสำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เก่ียวกับการเกล่ียอัตรากำลังที่มีอยูเดิมสำหรับการปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการฯ
โดยไมเปนการเพ่ิมอัตราใหม การเตรียมความพรอมใหหนวยงานตาง ๆ ในการดำเนินการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับ
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ การจัดทำประมาณการภาระงบประมาณท่ีจะเกิดขึ้น การวางระบบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการฯ การจัดระบบงานใหมีการประสานขอมูลและกิจกรรมรวมกับกลุมงานคุมครองจริยธรรม
การกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการฯ ใหชัดเจน รวมทั้งการวาง
แนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในศูนยปฏิบัติการฯ เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ไปพิจารณาดำเนินการดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ดวนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๕/๒๐๑๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำสงเขากองทุนคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรับปรุงอัตราเงินนำสงเขากองทุนคุมครองเงินฝากใหม โดยลดอัตราท่ีไดเคยกำหนดไวแตเดิมลง
เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๕ ก วนัท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๔

พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๗ ก วนัท่ี ๒๙ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัคิวามรับผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหสภาเทคนคิการแพทยเปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญัตคิวามรับผิดทางละเมดิของเจาหนาท่ี
พ.ศ. ๒๕๓๙

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๗ ก วนัท่ี ๒๙ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๔

พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดใหมีเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหกรมธนารักษ
กระทรวงการคลังมีหนาท่ีเก่ียวกับการสรางและการจำหนายเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๖ ก วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรัฐสภาสมยัประชุมสามญัท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามญัท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัง้แตวนัท่ี ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๗ ก วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกฤษฎกีา

เรือ่งสำคัญทีป่ระกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา
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กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับ
เงนิเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับ
เงินเดือน  เพื่อใหอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของบุคคลท่ีเขารับราชการเปนขาราชการทหารมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของขาราชการพลเรือนสามัญ

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๐ ก วนัท่ี ๘ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๘

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา
เลม ๑๒๙ ตอนที ่๕๖ ก วนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๑๘

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๙๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร

ใหเพ่ิมขอความตอไปน้ีเปน (๘๕) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร โดยกำหนดใหเงินไดจากการขายหลักทรัพยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการซื้อขายผานระบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีขึ้น
เพ่ือเชื่อมโยงการซ้ือขายกับตลาดหลักทรัพยในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตอง
รวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๕๙ ก วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๒

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณทีร่ะลึกเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชริาลงกรณ
สยามมกุฎราชกมุาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๔ ก วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๓

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอืนสามญัไดรบัเงินประจำตำแหนง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเลิกบัญชีกำหนดสายงานท่ีมสีทิธิไดรบัเงนิประจำตำแหนงทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือน
สามัญไดรบัเงินประจำตำแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชบญัชีตามทายกฎ ก.พ. ฉบับน้ีแทน

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๔ ก วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๕

กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถ่ิน
เพ่ือการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖๕ ก วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑๔

กฎกระทรวง
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ประกาศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th

ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการจดัใหมโีฉนดชมุชน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๘ ง วนัท่ี ๑ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๑

ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

แกไขระเบียบในเรื่องเดียวกันฉบับแรกเพ่ือใหการบริหารและการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความตอเน่ืองในระหวางท่ียังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแหงชาติ

เลม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๙๖ ง วนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๕๕ หนา ๑

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สรางและจำหนายตราไปรษณียากรที่ระลึก
๖๐ พรรษา สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

สรางและจำหนายตราไปรษณียากรที่ระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ชนิดราคา ๙ บาท จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ ดวง เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๖

ระเบยีบ
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โดย นายสงิห สมัมาชพี

ผอูำนวยการกลมุงานราชกจิจานเุบกษา สำนกันิตธิรรม สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

การแตงต้ังปลดักระทรวง

เปนผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

CPLO ยอมาจาก “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” หรือ ปคร. ยอมาจาก “ผปูระสานงานคณะรฐัมนตรี

และรฐัสภา”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๑ วรรคหน่ึง บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน

ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน สวนรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญไดกำหนด

อำนาจหนาที่ของรัฐสภาไวใหมีอำนาจหนาที่ในการรางกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และถอดถอนบุคคลตาง ๆ

ตามทีร่ฐัธรรมนญูกำหนด เปนตน ดงัน้ัน ปคร. จะประสานงานกับคณะรัฐมนตรแีละรฐัสภาในงานทีอ่ยใูนอำนาจหนาท่ีของคณะรฐัมนตรี

และรัฐสภาในเรื่องใดนั้น จึงตองมีกฎเกณฑกำหนดไวใหชัดเจนวา ปคร. จะประสานงานในเรื่องใดบาง มิใชประสานงานไดทุกเรื่อง

ที่อยูในอำนาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงสมควรทำความเขาใจเกี่ยวกับอำนาจหนาท่ีของ ปคร. ที่ถูกตองและชัดเจน

กลาวคือ
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หนาท่ี ปคร. ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖ ไดกำหนดให

ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาท่ีกำหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เสนอเร่ืองตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) ใหคำแนะนำเก่ียวกับกระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีแกเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีจัดทำเรื่องเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี

(๓) ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทำความเห็นในเร่ืองที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอความเห็น

เพื่อใหสามารถสงความเห็นไดทันตามกำหนดเวลา

(๔) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทำขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามท่ีไดรับ

มอบหมาย

(๕) ประสานงานเก่ียวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานในสังกัดทราบ

(๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ

(๗) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี

(๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการวางแผนเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา

(๙) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเร่ืองอื่น ๆ ที่เสนอตอรัฐสภาในขั้นตอนตาง ๆ รวมท้ัง

ประสานงานกบัรัฐมนตรีเพ่ือช้ีแจงรางกฎหมาย ญตัติ กระทถูาม และเร่ืองอืน่ ๆ ทีอ่ยใูนอำนาจหนาท่ีของรฐัสภา

(๑๐) ประสานงานเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย

เน่ืองจากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีภารกิจเกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหลายประการและ

เปนเร่ืองสำคญัตอการบรหิารราชการแผนดนิ ผปูระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาจำเปนตองมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม ตองสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไดอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การแตงตั้ง

ผปูระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา จงึตองแตงตัง้จากบคุคลผมูคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมตามทีร่ะเบียบกำหนดและผแูตงตัง้ตองเปน

รัฐมนตรีเจาสังกัด กลาวคือ

การแตงตั้ง ปคร. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕

ไดกำหนดใหการแตงต้ังผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหดำเนินการดังตอไปนี้

(๑) ผูประสานงานของสวนราชการ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งจากขาราชการประจำผูดำรงตำแหนงระดับ ๑๐ หรือ

ขาราชการประจำผูดำรงตำแหนงที่เทียบเทา

(๒) ผูประสานงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี แตงต้ังจากขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจำ ตามที่เห็นสมควร

เมื่อมีการแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแลว ใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป
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ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรีวาดวยผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงักลาว ไดกำหนดขั้นตอน

ในการแตงต้ังผปูระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา ๒ กรณ ีคอื

ก. ผปูระสานงานของสวนราชการ กำหนดใหรฐัมนตรเีจาสังกดัแตงตัง้จากขาราชการประจำผดูำรงตำแหนงระดับ ๑๐

หรือขาราชการประจำผูดำรงตำแหนงท่ีเทียบเทา

เพ่ือความเขาใจเก่ียวกับผปูระสานงานของสวนราชการ จงึสมควรทราบความหมายของคำวา “สวนราชการ” “กระทรวง”

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” “ขาราชการพลเรือน” “ตำแหนงขาราชการพลเรือน” ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

(๑) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด

คำนิยาม “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชา

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

(๒) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๐ วรรคสอง บัญญัติวา “สำนักนายกรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและกำหนดนโยบาย

ของสำนักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สำนกันายกรัฐมนตรี และจะใหมรีองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมีทัง้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได”

มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง บญัญตัวิา “ภายใตบงัคบับทบัญญตัมิาตรา ๑๑ กระทรวงหน่ึงมรีฐัมนตรีวาการกระทรวง

เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และกำหนดนโยบายของกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได”

(๓) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ กำหนดคำนิยาม “ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงต้ังตาม

กฎหมายใหรบัราชการ โดยไดรบัเงินเดอืนจากเงนิงบประมาณ หมวดเงนิเดอืน ในกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรอืน

“กระทรวง” หมายความถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือมีฐานะเทียบเทากระทรวงดวย

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง และหมายความรวมถึง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการ

ที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงดวย

มาตรา ๔๐ บญัญัตวิา “ระดับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามญัม ี๑๑ ระดับ คอื ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓

ระดบั ๔ ระดบั ๕ ระดบั ๖ ระดบั ๗ ระดบั ๘ ระดบั ๙ ระดบั ๑๐ และระดับ ๑๑ โดยตำแหนงระดับ ๑ เปนระดับต่ำสุด เรียงสงูข้ึนไป

เปนลำดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตำแหนงระดับ ๑๑ เปนระดับสูงสุด”

มาตรา ๔๒ บัญญัติวา “ให ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนงไวเปนบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหนง

ขาราชการพลเรอืนสามญัทกุตำแหนง โดยจำแนกตำแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจดัตำแหนงในประเภทเดยีวกนั

และสายงานเดียวกับท่ีคุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน ทั้งน้ีโดยคำนึงถึง

ลกัษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี

ฯลฯ
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(๑๐) ตำแหนงระดับ ๑๐ ไดแก

(ก) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด

(ข) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง

รองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรองหัวหนา

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

(ค) ตำแหนงสำหรับลกัษณะงานวิชาชพีเฉพาะหรือลกัษณะงานเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึง่จำเปนตองปฏิบตัิ

โดยผูมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก และมีความเชี่ยวชาญ และผลงานเปนท่ียอมรับในวงการ

ดานน้ัน

(ง) ตำแหนงสำหรับหัวหนาสวนราชการระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือเทียบเทา

(จ) ตำแหนงสำหรบัผปูฏบิตังิาน ซึง่มลีกัษณะงานตรวจและแนะนำการปฏิบตัริาชการ หรอืลกัษณะงาน

ใหคำปรกึษาของสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซึง่จำเปนตองปฏิบตัโิดยผมูคีวามร ูความสามารถ และประสบการณทีเ่ก่ียวของ

มาแลว หรือลักษณะงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน

(๑๑) ตำแหนงระดบั ๑๑ ไดแก

(ก) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง

(ข) ตำแหนงสำหรบัผบูรหิารระดบัสงู ในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีมฐีานะเปนกรมและไมสงักัดกระทรวง

หรือทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

(ค) ตำแหนงสำหรบัลกัษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลกัษณะงานเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตามอำนาจหนาท่ีหลกั

ของกระทรวงหรือทบวง ซึ่งจำเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

อีกทั้งทรงคุณวุฒิและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ

(ง) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานที่รายงานตรงตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก

และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ เทียบไดระดับเดียวกับตำแหนงอื่นในระดับนี้

ฯลฯ”

ข. ผูประสานงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดใหรองนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แตงตั้งจากขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจำ

ฯลฯ

โดยท่ีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ (๑) กำหนดให

การแตงตัง้ผปูระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาของสวนราชการ ใหรฐัมนตรเีจาสงักดัแตงตัง้จากขาราชการประจำผดูำรงตำแหนง

ระดับ ๑๐ หรือขาราชการประจำผูดำรงตำแหนงท่ีเทียบเทามีประเด็นปญหาวาการแตงต้ังปลัดกระทรวง เปน ปคร. จะขัดกับ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาวหรือไม

จากระเบียบดังกลาว การแตงตั้ง ปคร. ของกระทรวง เปนการแตงตั้ง ปคร. ของสวนราชการ และรัฐมนตรีเจาสังกัด

ผูมีอำนาจแตงต้ัง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวง สวนประเด็นปญหาวาจะขัดตอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม เห็นวา

ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ปรากฏวาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๔๒ กำหนดให

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๑๐ ไดแก

(ก) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด

(ข) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง รองหัวหนาสวนราชการ

ที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะ

เปนกรม และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี

(ค) ตำแหนงสำหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจำเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนท่ียอมรับในวงการดานน้ัน

(ง) ตำแหนงสำหรับหัวหนาสวนราชการระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือเทียบเทา

(จ) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะงานตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงานใหคำปรึกษาของ

สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซึง่จำเปนตองปฏบิตัผิมูคีวามร ูความสามารถ และประสบการณทีเ่ก่ียวของมาแลว หรือลักษณะงานอ่ืน

ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๑๑ ไดแก

(ก) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หรือทบวง

(ข) ตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง

แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี

(ค) ตำแหนงสำหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตามอำนาจหนาที่หลักของกระทรวง

หรอืทบวง ซึง่จำเปนตองปฏิบตัโิดยผมูคีวามร ูความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณสงูมากเปนพเิศษ อกีทัง้ทรงคณุวฒุิ

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ

(ง) ตำแหนงสำหรบัผปูฏบิตังิานท่ีรายงานตรงตอนายกรัฐมนตร ีซึง่มหีนาทีค่วามรับผดิชอบ ความยากและคุณภาพของงาน

สูงมากเปนพิเศษ เทียบไดระดับเดียวกับตำแหนงอ่ืนในระดับน้ี

ฯลฯ

ดงัน้ัน ปลดักระทรวงจงึเปนขาราชการประจำผดูำรงตำแหนงระดบั ๑๑ ตามนยักฎหมายดงักลาว

ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ โดยมีผลใชบงัคบัตัง้แตวนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดกำหนดตำแหนงขาราชการพลเรอืน

สามญัใหม ดงัน้ี

มาตรา ๔๕ บญัญัตวิา “ตำแหนงขาราชการพลเรอืนสามญั ม ี๔ ประเภท ดงัตอไปนี้

(๑) ตำแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตำแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง และ

ตำแหนงอืน่ที ่ก.พ. กำหนดเปนตำแหนงประเภทบริหาร

(๒) ตำแหนงประเภทอำนวยการ ไดแก ตำแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีต่ำกวาระดับกรม และตำแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กำหนด

เปนตำแหนงประเภทอำนวยการ
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(๓) ตำแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตำแหนงท่ีจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามท่ี ก.พ. กำหนด เพ่ือ

ปฏบิตังิานในหนาท่ีของตำแหนงนัน้

(๔) ตำแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตำแหนงท่ีไมใชตำแหนงประเภทบริหาร ตำแหนงประเภทอำนวยการ และตำแหนง

ประเภทวิชาการ ท้ังนี ้ตามที ่ก.พ. กำหนด”

มาตรา ๔๖ บญัญัตวิา “ระดับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามญั มดีังตอไปน้ี

(๑) ตำแหนงประเภทบรหิาร มรีะดับดังตอไปน้ี

(ก) ระดับตน

(ข) ระดบัสูง

(๒) ตำแหนงประเภทอำนวยการ มีระดับดังตอไปนี้

(ก) ระดับตน

(ข) ระดบัสูง

(๓) ตำแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปน้ี

(ก) ระดบัปฏบิตักิาร

(ข) ระดับชำนาญการ

(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ

(ง) ระดับเช่ียวชาญ

(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

(๔) ตำแหนงประเภททัว่ไป มรีะดับดงัตอไปน้ี

(ก) ระดับปฏบิตังิาน

(ข) ระดับชำนาญงาน

(ค) ระดบัอาวุโส

(ง) ระดบัทกัษะพิเศษ

ฯลฯ

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดระดับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี

๔ ประเภท โดยไมมีตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ก.พ. จึงไดออกกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ

การจดัประเภทตำแหนงและระดบัตำแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่

ขอ ๓ กำหนดวา “ตำแหนงประเภทบรหิาร ม ี๒ ระดับ ดงัตอไปนี้

(๑) ตำแหนงประเภทบรหิารระดบัตน ไดแก ตำแหนงดังตอไปนี้

(ก) รองหัวหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรม ซึง่ไมใชตำแหนงตาม (๒) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ)

(ข) รองผูวาราชการจังหวัด

(ค) อัครราชทูตที่เปนรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต รองหัวหนาคณะผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจำ

องคการสหประชาชาติ รองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจำองคการการคาโลก และหัวหนาสถานกงสุลใหญ
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(ง) รองหัวหนาสวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน

ที่มีฐานะเปนอธิบดี ไดแก รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองผูอำนวยการสำนักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ และรองเลขาธิการ

สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

(จ) ตำแหนงอืน่ที ่ก.พ. กำหนดเปนตำแหนงประเภทบริหารระดบัตน

(๒) ตำแหนงประเภทบรหิารระดบัสูง ไดแก ตำแหนงดงัตอไปนี้

(ก) หวัหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกระทรวง ไดแก ปลัดกระทรวง และปลดัสำนกันายกรัฐมนตรี

(ข) หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม

(ค) ผูวาราชการจังหวัด

(ง) เอกอัครราชทูตที่เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต หัวหนาคณะผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจำ

องคการสหประชาชาติ หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจำองคการการคาโลก และเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

(จ) รองหวัหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกระทรวง ไดแก รองปลัดกระทรวง และรองปลดัสำนกันายกรฐัมนตรี

(ฉ) รองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตร ี ไดแก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝีายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี รองผอูำนวยการสำนกัขาวกรองแหงชาติ

รองผูอำนวยการสำนักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน รองเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองเลขาธกิารคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

(ช) รองหัวหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรมไมสงักัดสำนักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง และอยใูนบงัคับบญัชา

ของนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(ซ) รองหัวหนาสวนราชการท่ีมฐีานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงตอรัฐมนตร ี ไดแก รองเลขาธกิาร

สภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ฌ) หัวหนาสวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนงที่เรียกช่ืออยางอ่ืน

ที่มีฐานะเปนอธิบดี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสำนักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ผอูำนวยการสำนักงานความรวมมอืเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ และเลขาธิการสำนักงาน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

(ญ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง

(ฎ) ตำแหนงอืน่ที ่ก.พ. กำหนดเปนตำแหนงประเภทบริหารระดบัสงู”

ตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจดัประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ (๒) (ก) (จ) กำหนดใหตำแหนง

ประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง ซึ่งเปนตำแหนงประเภทผูบริหารระดับสูงเชนเดียวกัน

ก.พ. พิจารณา เห็นวา เพ่ือประโยชนในการแตงต้ังใหขาราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหนง จึงกำหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขในการเทียบการดำรงตำแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เทากับการดำรงตำแหนงตาม

พระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงัน้ี
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๑๓. ผดูำรงตำแหนงระดับ ๑๐ หรอืระดับ ๑๑ ทีด่ำรงตำแหนงดงัตอไปน้ี

(๑) ปลัดสำนกันายกรฐัมนตร ีและปลดักระทรวง

(๒) หวัหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรมสงักดัสำนกันายกรัฐมนตรแีละอยใูนบงัคบับญัชาข้ึนตรงตอนายกรฐัมนตรี

(๓) หวัหนาสวนราชการทีม่ฐีานะเปนกรมไมสงักัดสำนกันายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง แตอยใูนบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี

(๔) อธบิดหีรือหวัหนาสวนราชการท่ีมฐีานะเปนกรมท่ีไมใชตำแหนงตาม (๒) และ (๓)

(๕) รองปลดัสำนกันายกรฐัมนตรี และรองปลดักระทรวง

(๖) ผูวาราชการจังหวัด

(๗) รองหัวหนาสวนราชการท่ีมฐีานะเปนกรมตาม (๒) และ (๓)

(๘) เอกอัครราชทูต

(๙) ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวง

เทียบไดไมต่ำกวาการดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง

ตามความเห็นของ ก.พ. ขอ ๑๓ (๑) (๕) การดำรงตำแหนงระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑ คอื ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง

เทียบไดไมต่ำกวาการดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูงเชนเดียวกัน

โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ตามมาตรา ๔๕ กำหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตำแหนงหวัหนาสวนราชการ

และรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง มาตรา ๔๖ กำหนดระดับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ไดแก

ตำแหนงประเภทบริหารระดบัตนและระดับสูง ตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑

ขอ ๓ กำหนดตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง เปนตน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ

เทียบการดำรงตำแหนงตามพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ กำหนดใหผดูำรงตำแหนงระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑ เทียบไดไมต่ำกวาการดำรงตำแหนงประเภทบรหิารระดับสูง

เมือ่พระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มไิดกำหนดผดูำรงตำแหนงระดบั ๑๐ หรอืระดบั ๑๑ เชนเดยีวกบัพระราชบญัญติั

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไดกำหนดระดับตำแหนงประเภทบริหาร เปนระดับตนกับระดับสูง และไดเทียบผูดำรง

ตำแหนงระดบั ๑๐ หรือระดบั ๑๑ ตามพระราชบญัญตัขิาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เทากบัผดูำรงตำแหนงประเภทบริหารระดบัสงู

อยูในระดับเดียวกัน และเม่ือพิจารณาผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาท่ีเปนปลัดกระทรวง (ระดับ ๑๑) ซึ่งเปนขาราชการ

ทีส่งูกวาระดับ ๑๐ นาจะปฏบิตัภิารกิจในการประสานงานของคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาไดมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อนัจะเปนประโยชน

ตอทางราชการเปนอยางย่ิง และเปนไปตามเจตนารมณในการแตงต้ัง ปคร. ดงัน้ัน การแตงตัง้ปลดักระทรวงเปน ปคร. จงึไมขดัตอ

ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวีาดวยผปูระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ (๑) แตประการใด
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คัดเลือกโดย อมราลักษณ  รักษวงศ

ทองถ่ินควรรู

>> สาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรท่ีดินจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรท่ีดิน
ใหตกอยใูนภาระจำยอมเพือ่ประโยชนแกทีด่นิจดัสรร โดยผจูดัสรรท่ีดนิมหีนาที่
จะตองบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว และตองรับผิดชอบจำนวนเงิน
คาบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในการดำเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒)
แหงพระราชบญัญัตกิารจัดสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวนหน่ึงดวย ทัง้น้ี การจดทะเบียน
โอนทรัพยสนิท่ีเปนสาธารณปูโภคใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓)
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับโอน และเปนหนาท่ีของผูจัดสรรท่ีดิน
ทีจ่ะตองดำเนินการรองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่าธารณปูโภคต้ังอยใูน
เขตทองที่การปกครองรับโอนสาธารณูปโภคไปดูแลตอไป

การจดทะเบียนโอนทรัพยสนิ
ที่เปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรท่ีดินใหเปนสาธารณประโยชน
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เรือ่งเสรจ็ที ่๗๘๙/๒๕๕๕

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่ือง  การจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิท่ีเปนสาธารณปูโภคในโครงการจดัสรรท่ีดนิ

ใหเปนสาธารณประโยชน

กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๕๐๕.๔/๖๔๒๓ ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ถงึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรปุความไดวา ตามทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๗) ไดพจิารณาขอหารอื
ของกรมควบคุมมลพิษเก่ียวกับปญหาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษเปนอาคารชุดและที่ดินจัดสรร
ตามพระราชบัญญตัสิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหความเห็นเก่ียวกับการจดทะเบียน
โอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกรณีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการแสดงเจตนาอุทิศทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน
ในกรณีทัว่ไป จงึตองมชีือ่ผรูบัโอนและตองไดรบัความเหน็ชอบจากผรูบัโอนดวย นัน้

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหกรมท่ีดินพิจารณาเร่ืองน้ีแลว มีความเห็นดังนี้
๑. ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีวา การท่ีผจูดัสรรทีด่นิจดทะเบยีนโอนทรพัยสนิทีเ่ปนสาธารณปูโภค

ใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตองมีผูรับโอน
และตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับโอนดวย เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๓
บัญญัติใหสาธารณูปโภคท่ีผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต
ใหจดัสรรท่ีดนิตกอยใูนภาระจำยอมเพ่ือประโยชนแกทีด่นิจดัสรร และผจูดัสรรท่ีดนิมหีนาท่ีในการบำรุงรกัษาสาธารณูปโภค
ใหคงสภาพดังเชนท่ีจดัทำข้ึน โดยจะกระทำการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจำยอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได
และมาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบญัญตักิารจดัสรรท่ีดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ บญัญตัใิหผจูดัสรรท่ีดนิพนจากหนาทีบ่ำรงุรกัษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เมื่อไดจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน ซึ่งการโอนทรัพยสิน
ใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เปนกรณีทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตางไปจากการแสดงเจตนาอทุศิทรพัยสนิ
ใหเปนสาธารณประโยชนในกรณีทั่วไป ไมสอดคลองกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๐/๒๕๔๑, ๒๑๒๘/๒๕๔๒,
๗๘๒/๒๕๒๓, ๑๗๗๖/๒๔๙๓ และ ๕๐๖/๒๔๙๐ ทีว่นิจิฉัยไววา การอทุศิท่ีดนิใหเปนสาธารณะ ไมจำตองจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งการดำเนินการในทางปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะสงผลกระทบตอ
การจัดสรรที่ดินอยางมาก กลาวคือ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบสาธารณูปโภคไมยอมรับโอนหรือแจงวายังไมพรอม
ที่จะรับโอนสาธารณูปโภค จะสงผลใหไมสามารถโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนได
ทำใหกระบวนการตามนัยมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัตกิารจดัสรรท่ีดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมอาจเกิดข้ึนและสำเร็จลงได
และผูจัดสรรท่ีดินจะไมพนจากหนาท่ีดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือกรณีที่มีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดูแลอยู
เม่ือจะเลิกนิติบุคคลดังกลาว กระบวนการท่ีจะโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนก็จะขัดของ สิ่งท่ีสำคัญ
ที่จะเกิดข้ึน คือ สาธารณูปโภคไมมีผูดูแลและบำรุงรักษาตอไปและผลกระทบจะเกิดแกประชาชนผูบริโภคโดยตรง
ประกอบกับแนวปฏิบัติในการขอจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหเปนสาธารณประโยชน กำหนดใหผูยื่นคำขอตามแบบ
ท.ด. ๙ และ ท.ด. ๑ เพ่ือเปนรายงานการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนประเภท “โอนเปนท่ีสาธารณประโยชน” ในชองผรูบัโอน
หรือผูรับสัญญาลงช่ือ “ทางสาธารณประโยชน” โดยไมตองมีผูรับโอน
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๒. การแกไขปญหากรณีผูรับโอนสาธารณูปโภคอาจมีขอขัดของในการรับโอนนั้น ผูรับโอนซึ่งโดยทั่วไป
จะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรไดพจิารณาต้ังแตการขออนุญาตทำการจัดสรรทีด่นิของแตละโครงการในทองท่ี
ความรับผิดชอบขององคกรน้ัน ๆ วาในภายหลังจะตองมีการดำเนินการตามกระบวนการมาตรา ๔๔ และองคกร
มศีกัยภาพเพียงพอดำเนินการเพ่ือดูแลบำรงุรักษาสาธารณปูโภคเหลาน้ันไดมากนอยเพียงใด หรือไม ซึง่หากปลอยให
โครงการจัดสรรท่ีดินไดรับอนุญาตและดำเนินโครงการมาแลว และผูรับโอนมาปฏิเสธการรับโอนสาธารณูปโภค
ผลกระทบจะเกดิตอผปูระกอบการและผบูริโภคโดยตรง ซึง่ในท่ีสดุจะสงผลเสยีหายตอการดำเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย
และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเปนอยางมาก

โดยท่ีเร่ืองนี้เปนปญหาขอกฎหมายท่ีสำคัญเก่ียวกับการโอนสาธารณูปโภค ซึ่งผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีขึ้น
ใหเปนสาธารณประโยชน ที่สงผลกระทบตอระบบการจัดสรรที่ดินและการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
และกรมท่ีดินโดยตรง จึงขอใหมีการทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกคร้ัง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณากรณีที่กระทรวงมหาดไทยขอทบทวนขอหารือ
ของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนตาม
มาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน และ
กรมโยธาธิการและผังเมอืง) และผแูทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (กรมควบคุมมลพษิ) เปนผชูีแ้จง
ขอเทจ็จรงิแลว ปรากฏขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิจากคำชีแ้จงของผแูทนกรมทีด่นิวา วตัถุประสงคในการแกไขปรับปรงุกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อตองการใหผูจัดสรรที่ดินพนจากหนาที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเม่ือไดดำเนินการ
ตามหลักเกณฑที่มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติไวครบถวนแลว  ดังน้ัน
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูรับโอนไมยินยอมที่จะรับโอนสาธารณูปโภคไปดูแล จะสงผลใหผูจัดสรรที่ดิน
ไมสามารถพนจากหนาท่ีในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามเจตนารมณของกฎหมายได ประกอบกับมาตรา ๑๒๒
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที ่(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัใิหนายอำเภอและองคกรปกครองสวนทองถิน่มหีนาทีใ่นการดูแลรกัษา
สิ่งซึ่งเปนสาธารณประโยชน กรณีที่จะตองมีชื่อผูรับโอนและตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับโอน ในทางปฏิบัติ
มีปญหาวาจะใหองคกรใดเปนผูใหความเห็นชอบและเปนผูรับโอน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) พิจารณาแลว เห็นวาเม่ือพิจารณาเจตนารมณในการปรับปรุง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมีการบัญญัติเหตุผลในการแกไขปรับปรุงไวโดยชัดเจนวา เพ่ือกำหนดมาตรการในการคุมครอง
ผูซื้อท่ีดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกำหนดใหมีผูรับผิดชอบบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ ซึ่งมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติใหสาธารณูปโภค
ที่ผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตกอยูในภาระจำยอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่
ของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว โดยผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาท่ีบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
เมื่อไดดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ บัญญัติไวตามลำดับ
และโดยท่ีการดูแลบำรงุรักษาสาธารณูปโภคดงักลาวมีคาใชจายในการดำเนนิการ มาตรา ๔๔ วรรคสอง จงึไดบญัญัติ
ใหผจูดัสรรทีด่นิตองรับผิดชอบจำนวนเงินคาบำรงุรักษาสาธารณูปโภคในการดำเนนิการตามมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒)
สวนหนึ่งดวย หากมีการตีความวา การจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน
ตามมาตรา ๔๔ (๓) ไมจำเปนตองไดรบัความเห็นชอบจากผรูบัโอน กจ็ะทำใหบทบญัญัตใินมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒)
ไมมีผล เน่ืองจากสุดทายแลวผูจัดสรรที่ดินยอมสามารถโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคดังกลาวใหเปน
สาธารณประโยชนไดตามมาตรา ๔๔ (๓) โดยท่ีผูจัดสรรที่ดินไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการใด ๆ
ประกอบกับการจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนโดยไมไดรับความยินยอม
จากผูซึ่งจะทำหนาที่รับผิดชอบบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ก็จะสงผลใหสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะดังกลาวไมมีผูดูแลรับผิดชอบอยางแทจริงตามเจตนารมณของการแกไขกฎหมาย ซึ่งแตกตาง
จากการอุทิศหรือโอนทรัพยสินกรณีทั่วไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๑๒๘/๒๕๔๒ คำพิพากษาศาลฎีกา
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ที ่ ๗๘๒/๒๕๒๓ คำพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๑๗๗๖/๒๔๙๓ และคำพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๕๐๖/๒๔๙๐ สำหรบัคำพพิากษาศาลฎีกา
ที่ ๖๕๐/๒๕๔๑ ซึ่งเปนกรณีของการอุทิศสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินใหเปนสาธารณประโยชน ก็เปนการ
พิจารณาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งมีบทบัญญัติที่แตกตางจากพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการในการดำเนินการไวเปนการเฉพาะ

สวนความเห็นของกระทรวงมหาดไทยท่ีวา กรณีการจดทะเบียนโอนทรัพยสินท่ีเปนสาธารณูปโภคใหเปน
สาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) แหงพระราชบญัญัตกิารจัดสรรทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ หากตองไดรบัความเห็นชอบ
จากผูรับโอนทรัพยสินดังกลาว จะทำใหกระบวนการตามนัยมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดินฯ
ไมอาจเกิดข้ึนและสำเร็จลงไดและผูจัดสรรที่ดินจะไมพนจากหนาท่ีดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือกรณีที่จะเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอื่นที่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค จะทำใหไมสามารถโอนสาธารณูปโภค
ใหเปนสาธารณประโยชนไดเชนกัน นั้น  เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ
เปนหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดใหผูจัดสรรที่ดินหลุดพนจากหนาที่ที่จะตองบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการ
จัดสรรท่ีดิน เมื่อมีการดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีกำหนดไวในมาตรา ๔๔ (๑) ถึง (๓) ดังนั้น ผูจัดสรรท่ีดิน
จะตองพยายามดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งตามท่ีกฎหมายกำหนดไวไมเฉพาะแตกรณีการจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
ทีเ่ปนสาธารณปูโภคใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) เทาน้ัน และหากผจูดัสรรท่ีดนิไมสามารถดำเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดตามที่กำหนดไวในมาตรา ๔๔ (๑) ถึง (๓) ได ผูจัดสรรท่ีดินก็ยังคงมีหนาท่ีในการบำรุงรักษา
สาธารณปูโภคในโครงการจัดสรรทีด่นิตอไป  สำหรบักรณีทีจ่ะเลิกนิตบิคุคลหมบูานจดัสรรหรอืนิตบิคุคลตามกฎหมายอืน่
ทีด่แูลบำรงุรักษาสาธารณูปโภคแทนผจูดัสรรท่ีดนิ นัน้  เห็นวา ไมอาจนำบทบญัญัตมิาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดินฯ มาใชบังคับได เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนกรณีที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การดำเนินการท่ีจะทำใหผูจัดสรรท่ีดินหลุดพนจากหนาที่ที่จะตองบำรุงรักษาสาธารณูปโภค มิใชกรณีที่มีการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนจัดต้ัง การบริหาร การควบและการยกเลิก
นติบิคุคลหมบูานจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ดวยเหตุผลดงักลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๗) จงึเห็นวา การจดทะเบียนโอนทรพัยสนิท่ีเปน
สาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๔ (๓) จงึตองไดรบัความเห็นชอบจากผรูบัโอน และเปนหนาท่ี
ของผูจัดสรรท่ีดินท่ีจะตองดำเนินการรองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสาธารณูปโภคต้ังอยูในเขตทองท่ี
การปกครองรับโอนสาธารณูปโภคไปดูแลตอไป
 
 

(นายอชัพร  จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา  กิตติเสถียรนนท, จอมขวัญ  พลรักษ, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ประธาน  ผุดผอง,  พงษเทพ  พวงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, สิงห  สัมมาชีพ, สมศรี  นาคจำรัสศรี,

อมราลักษณ  รักษวงศ, ออนฟา  เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน จติตา  กติตเิสถยีรนนท
ฝายพิสูจนอักษร เนตรนพิชญ  หนูคำสิงห, วิบูลยลักษม  มีชัย, สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายประชาสัมพันธ สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการท่ัวไป กนกวรรณ  พงษพันธ, เขมจิรา  ขันแกว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ดวงตา  สุรพัฒน, ธัญมน  สินสำอาง, ภัทรพล  ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กล่ินหอม
พมิพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓
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ชวีติคอือายุมปีระมาณนอย

พระผมูพีระภาคเจาตรัสวา

ชวีติคอือายมุปีระมาณนอย
ถกูตอนเขาไปเรือ่ย

เม่ือบุคคลถูกชราตอนเขาไปแลว

ยอมไมมผีปูองกัน
บคุคลเม่ือเหน็ภยันีใ้นมรณะ

พงึละอามิสในโลกเสีย

มงุสันติเถิด.

ไมลวงพนความแกไปได

เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ๑

เรามีความเจบ็ไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ไขไปได ๑

เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ๑
เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังสิน้ ๑

เรามกีรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม

มกีรรมเปนกำเนิด มกีรรมเปนเผาพนัธ ุมกีรรมเปนทีพ่ึง่
จกัทำกรรมใด ดกีต็าม ชัว่กต็าม เราจะเปนผรูบัผลของกรรมนัน้ ๑

แสงสองปญญา




