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เก็บไวในหทัย

อภัยทาน 

อภยัทาน คอื การใหส่ิงท่ีไมเปนโทษ (ใหอภยั) เวลาทีโ่กรธขณะนัน้ไมรูวากําลงัคดิเร่ืองไมดขีองคนอื่น 

แตจิตที่คิดเรื่องไมดีเปนจิตอะไร และถาเกิดอกุศลบอย ๆ ใครกันที่เปนโทษ 

กระทัง่คดิรายตอผูอืน่กเ็ปนได แมไมเห็นหนากันยงัทํารายกันได กเ็หมือนโจรกบัโจรทีท่าํรายกนัไดมากมาย 

เพราะฉะนัน้ การใหอภยักไ็มมทีางทีค่นทีเ่ราโกรธจะไดรบัโทษจากความโกรธของเราได 

ถาอภัยในสิ่งที่เขาทําก็ไมยาก คือ ถาเห็นใครทําไมดีก็เปนเรื่องไมดีของเขา ถาเห็นความไมดี

ของบุคคลอื่น เดือดรอนอะไร ของคนอื่นแท ๆ ไมใชของเรา กระทั่งโกรธและไมลืม 

ยังคิดประทุษราย เบียดเบียน ทํารายใหคนอื่น ถาสะสมมากก็ไมมีทางคิดดีตอกันเลย

ถาใหอภัยไดก็คือ กุศลจิต ที่ใหความไมเปนภัยกับบุคคลอื่น

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)



สลค.สาร ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘๒ ๕๕

อาศิรวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในศุภวาระคลายวันพระราชสมภพ ครบ ๖๐ พรรษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

โคลงสี่  มงคลวาระพอง พระชนมา- ยุเฮย
 หกสิบพระพรรษา ผองแพรว
 สิริสวัสดิ์วัฒนา ยงยิ่ง
 พระมิ่งขวัญกองแกว กอเกื้อนิกรชน
  ดวงกมลทวยราษฎรพรอม ภักดี พระเอย
 ประณตนอมอัญชุลี อยูเกลา
 ทูนเทิดราชกรณี - ยกิจเกริก - ไกรแฮ
 ทุกหยอมยานเรือนเหยา เอกเอื้อพัฒนา
  การศึกษาการพระศาสนแจง จารจิต
 สิ่งแวดลอมชีวิต ภาคพื้น
 กินดีอยูดีสฤษฎิ์ ถวนทั่ว
 การเกษตรเฟืองฟืน พสกนอมนบคุณ
  อดุลยอัจฉริยะกอง ตระการการ
 สรรพศาสตรเปรื่องปรีชญาณ สืบสราง
 เยือนเยี่ยมทุกถิ่นฐาน ผดุงสุข พสกแฮ
 เพื่อชาติชนเอกอาง อุนเกลาทวยนิกร
  เชิญอมรไตรรัตนเอื้อ อิทธิผล
 ขจรพระเกียรติกองสกล เกริกกลา
 ทรงพระเจริญยิ่งยืนชน - มายุ
 ปวงประชาทั่วแหลงหลา ภักดิ์พรอมถวายพร

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ ประพันธ)

 จากท่ีกลาวมาขางตน การจัดทําโครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ 

เปนการตอยอดระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๑ โดยเพิ่มเติมการทํางานในรูปแบบ 

Web Application ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น คณะรัฐมนตรี สวนราชการ และผูที่เกี่ยวของ 

จึงสามารถใชงานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีไดจากอุปกรณที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ติดตัง้จากระยะที่ ๑ และยังสามารถใชงานไดจากนอกสถานที่อยางมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย

ตอระบบโดยรวม

ประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ 

ปจจัยที่ทําใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวาปจจัยที่จะทําใหระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี

มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

 ๑. ความหลากหลายของชองทางการใชงานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ทัง้การใช

จากอุปกรณที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตั้ง หรือผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 ๒. การใชงานที่สะดวกและงายยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะที่ ๑

 ๓. การเขาใชงานดวยชื่อและรหัสผูใชงานเพื่อพิสูจนตัวตนทั้งจากระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ 

เปนแบบเดียวกัน

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก โดยมีการใชอุปกรณที่เปน

ลักษณะ Mobile มากยิ่งขึ้น ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม

คณะรัฐมนตรีใหสามารถทํางานไดในรูปแบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึง รวมทั้ง

จะเชือ่มโยงกบัระบบฐานขอมลูอืน่ ๆ  อาท ิการเชือ่มตอกบัระบบเรยีกดรูะเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี

ดวยเคร่ืองแทบ็เลต็ (M-VARA) เพือ่ใหคณะรัฐมนตรีและสวนราชการไดรบัขอมลูทีค่รบถวนและถกูตองยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการเขาถึงระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําไปเผยแพรบนระบบ Cloud ตอไป

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะตอไป



“น้องน้อยของพี่ชาย”

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การประชุมคณะรัฐมนตรี

ขอคุยด้วย

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา  ดร.อ�าพน  กิตติอ�าพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สุพศิน  สุเมธิวิทย์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ  สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  กานต์พิชชา  ปินแก้ว, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, พงษ์เทพ  พ่วงเสมา, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปินแก้ว, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  กัญชลี  จ�านงค์วงศ์, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, วิบูลย์ลักษม์  มีชัย

ฝ่ายจัดงานศิลป เขมจิรา  ขันแก้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  กนกวรรณ  พงษ์พันธ์, เกศรา  ไชยพิทักษ์, เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, นภ  วรทัต, วัชรี  สิงหราช, สมภพ  กลิ่นหอม, อาทิตติยา  ค�าตา

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

เก็บไว้ในหทัย

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

๙

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๕

อาศิรวาท ๒ เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๓๔

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ๓๘

๓๐

๕๖

๕๒

๔๘

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สลค.สาร 

ได้เชิญบทพระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

เรื่อง “น ้องน ้อยของพี่ชาย” และบทพระราชทานสัมภาษณ์ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับหลักการทรงงาน

พฒันาประเทศของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มาเผยแพร่เพือ่เป็นแนวทาง

ในการปฏบิตังิานแก่ท่านผูอ่้าน อนึง่ ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีขอขอบคณุ 

คณุหญงิกลุทรพัย์  เกษแม่นกจิ เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาประพันธ์บทอาศิรวาท

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาส

ดังกล่าวในนามส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี

 บทความพิเศษ : 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงาน

พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การดำาเนินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 

๒ เมษายน ๒๕๕๘

3ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



ตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ สีขาว 

บนพ้ืนสีม่วงครามอ่อน เป็นสวีนัพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ ๕ ดวง หมายถงึ ทรงพระเจรญิพระชนมายคุรบ ๕ รอบ 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทองไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบื้องหลัง

พระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่นลวด 

๓ ชั้น ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�าปาทองเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทั้งสองข้าง

กรอบพระนามาภิไธย มีรูปเทพยดา พระกรหนึ่งประคองเชิญพระบวรเศวตฉัตร พระกรหนึ่งกระชับเถาบัวทองไว้ 

ขัดพระขรรค์ทรงเศวตพัสตราภรณ์ เขียนทอง เทพยดาข้างเลข ๖ (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดินหน ปักพระยี่ก่า 

ดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข ๐ (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน (พระชฎาห้ายอด) 

ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์ เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลน้ี 

ให้ทรงเจรญิพระสริสิวสัดิ ์พนูพพิฒัน์พระเกียรตยิศยิง่ พ้นส่ิงสรรพทกุข์ โรคนัตรายทัง้ปวง อนึง่ เถาบวัทอง หมายถงึ 

ทรงเนานเิวศน์ นามว่า “สระปทมุ” ใต้กรอบพระนามาภิไธยมีเลขมหามงคล ๖๐ ว่าทรงเจรญิพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์พระไสยศาสตร์ว่าเป็นมงคลอายุ

ของวนัพระราชสมภพ ถดัลงมามีเชงิลายถมสหีงชาด (ชมพ)ู เขยีนอกัษรไทยย่อสทีองว่า “ฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ” 

และ “๒ เมษายน ๒๕๕๘” บนห้องลายพื้นสีขาวถัดลงมา สะท้อนถึงทรงเช่ียวชาญด้านอักษรโบราณ

และการโบราณคดีทั้งปวงด้วย
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“น  อ งน  อ ย ของพี่ ช า ย ”*
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

* พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ 

 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔ และส�านักราชเลขาธิการได้น�ามาเผยแพร่ผ่านทาง https://www.facebook.com/RoyalArchivesofOHM เนื่องในโอกาสที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ พุทธศักราช ๒๕๕๘

5ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 “เนือ่งในปีนีน้้องน้อยของพ่ีชายครบ ๓ รอบ ประชาชนชาวไทยได้จดังาน และแสดงออก 

ซึ่งความรักต่อน้องน้อย พี่ชายนึกอยากจะท�าอะไรเพื่อน้องน้อยบ้าง จึงท�าให้พี่คิดไปถึงเมื่อเรายังเล็ก ๆ  

กันอยู่

 ขณะนัน้พีช่ายอายุประมาณ ๓ ปีก่อนน้องน้อยเกิด พีก็่เริม่จ�าความได้บ้างว่า บดันีเ้ราได้พ้นจาก 

ความเป็นลกูคนเลก็แล้ว ซ่ึงก็ได้มน้ีองน้อยขึน้ในครอบครวั พีจ่�าได้ว่า ขณะนัน้พีก่�าลังเล่นอยูก่ม็คีนมาบอกว่า  

สมเด็จแม่ทรงมีพระประสูติกาลแล้ว เป็นองค์หญิง พี่ก็ยังจ�าอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้น แต่มันรู้สึก 

เป็นสิ่งแปลกใหม่ พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็ก ๆ นอนอยู่ในเตียง พี่ได้มาดูน้องตัวเล็ก ๆ ที่นอนอยู่ในเตียงเสมอ  

เมื่อน้องน้อยโตขึ้น เราก็เล่นกันเรื่อย

 ทีพ่ีจ่�าได้คอื ตอนเลก็ ๆ  น้องน้อยเป็นเด็กทีบ่อบบาง ไม่ค่อยชอบเสวย ในการเลีย้งด ูคุณพีเ่ลีย้ง 

ต้องถนอมมาก แต่ก็แข็งแรง มีสิ่งหนึ่งท่ีติดตัวน้องน้อยเลย และพ่ีจ�าได้แม่น คือ น้องน้อย เป็นเด็ก 

ที่คล่องแคล่ว ว่องไว และเป็นเด็กที่ฉลาด มีความคิดริเริ่มสูง

 เม่ือตอนเล็ก ๆ ถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่ จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอด  

น้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทของพี่ ๆ เสมอ อยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับพี่ ๆ  

เป็นเด็กที่กล้า ตรงไปตรงมา ซนแบบเด็ก ๆ ทั่วไป และชอบเล่นแบบเด็กผู้ชาย

 เราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อ–สมเด็จแม่ ไปตามต่างจังหวัด เมื่อตอนเล็ก ๆ เราก็จะไป

เล่นกันหาไม้มาท�าเป็นปืน หาของว่าง-ขนม ไปปิกนกิกัน และสร้างจนิตนาการในการเล่นกนัแบบเดก็ ๆ  

ในสมัยนั้น
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 น้องน้อยเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ ๆ ช่วยถือของตามไปเสมอ ยังเป็นผู้ดูแล และเป็นองครักษ์ที่ดี 

ของพี่อีกด้วย ไม่เอาเปรียบใคร ไม่คิดถึงตัวเองก่อน

 สิง่ทีพ่ีจ่�าได้อกีอย่างคอื เมือ่เวลาเราพีน้่องเล่นด้วยกนั เมือ่มเีรือ่งหรอืเกดิเรือ่งขึน้ เรากจ็ะโดนลงโทษ 

ด้วยกันเสมอ ถึงแม้พี่ชายบางครั้งจะสั่งให้ท�าอะไรก็ตาม น้องน้อยก็ไม่เคยฟ้องว่าพี่ชายสั่งเลยสักครั้ง  

น้องน้อยเป็นเด็กที่กล้าที่จะเล่นกับพี่ชายด้วยความรักและซื่อสัตย์ ไม่เคยเอาเปรียบในพี่น้องเลย

 มอียูช่่วงหนึง่ท่ีพีพ่อจะจ�าได้ และสนกุมาก คอื ช่วงทีเ่ราตามเสดจ็ทูลกระหม่อมพ่อ–สมเดจ็แม่  

ไปต่างประเทศ พวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภท  

แต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาด และว่องไวมาตั้งแต่เล็ก ๆ มีอยู่ครั้ง เราไปเล่นสเก็ตกัน  

มีครูฝรั่งสอน น้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อน และเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ ๆ และครูท่ีก�าลังสอนอยู่  

เพยีงเรยีนแค่ ๑-๒ คร้ังเท่านัน้ จนฝรัง่ให้สมญานามว่า “สลาตนั” เพราะท�าอะไรจะเรว็มาก วิง่ข้ึนวิง่ลง  

เร็วไปหมด เห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ ท�าอะไรว่องไวมาก และกล้า เป็นเด็กที่กล้าเสี่ยง

 อย่างตอนทีเ่ราอยูป่ระเทศสวสิ ทลูกระหม่อมพ่อ–สมเด็จแม่ เสดจ็ไปทรงงาน พวกเรากจ็ะแอบ 

ไปปีนต้นแอปเปิ้ลกัน เพราะที่สวิสเขาจัดให้พวกเราพักต�าหนักที่มีสวนและสนามเหมือนป่า มีผลไม ้

น่าทานมาก ท�าให้เดก็ทัง้สองอย่างเราเกดิความสนกุ จงึปีนขึน้ไปขโมยแอปเป้ิล มาแอบทานกนัทีข้่าง ๆ  

ต้นไม้ แต่ในช่วงนั้น พอน้องน้อยได้กัดแอปเปิ้ลเข้าไปค�าแรก ฟันน�้านมของน้องน้อยที่ก�าลังผลิของใหม่  

ก็ได้หลุดติดออกมากับแอปเปิ้ล ท�าให้เราสองคนหัวเราะและข�ากันมาก แต่น้องน้อยก็ไม่ร้องให้  

กลับเปน็เรือ่งที่สนกุ และฟันหลออยู่นาน (ถา้พวกเราสังเกตให้ด ีๆ  ภาพตอนทรงพระเยาว์ของนอ้งน้อย  

ส่วนใหญ่ฟันจะหลอ)

7ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 ถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชน ทั้งไทยหรือต่างชาติ มาขอฉายพระรูปครอบครัว เราสองคนก็จะ 

เป็นตวัทีท่�าอะไรให้มันยุง่ไปหมด ท�าให้ถ่ายไม่เสรจ็ (ท�าหน้าท�าตา) จนผู้ทีม่าฉายพระรปูปวดหวักันไปหมด

 ตอนหลังเวลาฉายพระรปู จึงจะเหน็บ่อยๆ ท่ีสมเดจ็แม่ต้องคอยจบัเราไว้ให้นิง่ ๆ  ด้วยพระหัตถ์ 

สองข้าง พี่ชายข้าง น้องน้อยข้างเสมอ กันช่างภาพเป็นลม และพระองค์ท่านด้วย

 พอช่วงหลังเมื่อพี่ชายต้องจากทุกคนไปเรียนเมืองนอก เราก็เร่ิมห่างกัน แต่น้องน้อยก็เขียน 

จดหมายถึงพี่ชายสม�่าเสมอ และยังคอยดูแลของให้พี่ชายที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วย

 ความทรงจ�าของพี่ที่นึกถึงน้องน้อยคนน้ี อาจจะเป็นบางส่วน บางเสี้ยวในชีวิตของเรา 

เมื่อเด็ก ๆ แต่ความดี ความน่ารักของน้องน้อย ที่มีต่อพี่น้อง และที่พี่จ�าได้เสมอคือ น้องน้อยมีน�้าใจ 

กับพี่น้อง เป็นเด็กดี ฉลาด ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันเสมอ ไม่เคยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  

ไม่เคยท�าให้ใครหรือผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เคยฟ้อง ไม่เคยแก้ตัว และเมื่อมีอะไรก็จะหันซ้าย-หันขวา นึกถึง 

พี่น้องก่อนเสมอ

 ในโอกาสที่น้องน้อยครบ ๓ รอบในครั้งนี้ พี่ขอมีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทย ส่งความรัก 

มายงัน้องน้อยทีดี่ และน่ารกัของพ่ี ขอให้น้องน้อยจงเป็นท่ีรักเคารพของประชาชนตลอดไปและมีก�าลงักาย  

ก�าลังใจ ที่จะท�างานเพื่อประเทศชาติ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

จากพี่ชายที่รักน้องเสมอมา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานสัมภาษณเกี่ยวกับ

หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*

บทความพิเศษ :

* คัดลอกจากหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ (จัดท�าขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)
๙ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ

หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขอน้อมเชิญมาดังนี้

ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยใช้องค์ความรู้

 เร่ืองหลักการทรงงานและแนวพระราชด�าริในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัส

ที่เผยแพร่เป็นที่รู้ทั่วไป หลักกว้าง ๆ ของพระองค์คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ 

ทำาประโยชน์ให้เจรญิรุง่เรอืงได้มากขึน้กว่านี ้หรอืประชาชนยงัมปัีญหาความทกุข์ในพืน้ทีแ่บบนี ้จะทำาอย่างไร โดยพระองค์

จะทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือหากยังทรงไม่มีความรู้ในสิ่งท่ีคิดว่าสำาคัญ พระองค์จะทรงหาความรู้ โดยทรงศึกษา

และสนทนากบัผูรู้ต่้าง ๆ แล้วน�ามาประยกุต์ปรบัปรงุ ด้วยความตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชน พระองค์เอง

จะทรงล�าบากเดือดร้อนอย่างไร ก็ทรงไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอท่ีจะทำา หากว่ามีปัญหา

หรือใครว่ามา กท็รงต้องมาพจิารณาปรับปรงุแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมปัีญหากห็ลีกเล่ียงไป ต้องอดทน ตัง้ใจ ระมดัระวงั และรอบคอบ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสมความรู้พื้นฐาน โดยทรงเรียนรู้จากการคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ถวายรายงาน

ในเรือ่งต่าง ๆ  จากนัน้ทรงค่อย ๆ  สร้างองค์ความรูข้องพระองค์เอง หลงัจากทรงทำานาน ๆ  ก็ทรงมีประสบการณ์จนทรงประเมนิ

ราคาโครงการได้เลย

สลค.สาร๑๐



ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ... มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน

 นอกจากนี้ ทรงนำาความรู้และวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ร่วมกัน หรือที่สมัยนี้เรียกว่า “บูรณาการ” ไม่ทิ้ง

แง่ใดแง่หนึ่ง อย่างเช่น เรื่องอย่างนี้ในแนววิศวกรรมศาสตร์ท�าได้ แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

หรอืเหมาะสมดีในเชงิเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่เหมาะสมกบัความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าของ

ประชาชน ก็ไม่ได้

 เมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปพบประชาชนท่ีทุกข์ยาก ทรงช่วยได้ก็จะช่วยทันที พระองค์ไม่ได้ต้ังทฤษฎี

ไว้ก่อน แล้วทรงท�าตามทฤษฎอีย่างทฤษฎใีหม่ หรือทฤษฎอ่ืีน ๆ พระองค์ทรงเหน็อะไรทีก่ระทบ หรือทรงเห็นว่า

มีปัญหา ก็ทรงหาทางแก้ไขและเมื่อทำาไปมาก ๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎี ฉันเห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตั้งทฤษฎีโดยที่

คิดตามปรัชญาและทฤษฎีมาก่อน แล้วหาตัวอย่างเข้าไปปฏิบัติตาม แต่มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีตัวอย่าง

มากมายจากการเสด็จฯ ไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริง

ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 เป้าหมายในการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว คอื “การพัฒนาท่ียัง่ยนื” เพ่ือปรบัปรุงชวีติ

ความเป็นอยูข่องคน โดยไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม ให้คนมคีวามสุข โดยต้องค�านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเช่ือ

ทางศาสนา เชือ้ชาต ิและภมูหิลงัทางเศรษฐกจิ สังคม แม้ว่าวธิกีารพฒันามหีลากหลาย แต่ทีส่�าคญัคอื นกัพฒันาจะต้อง

มคีวามรกั ความห่วงใย ความรบัผดิชอบ และการเคารพในเพือ่นมนษุย์จะเห็นได้ว่าการพฒันาเกีย่วข้องกบัมนษุยชาติ 

และเป็นเรื่องของจิตใจ

 การท�างานพัฒนาไม่ได้เป็นเรื่องการเสียสละเพียงอย่างเดียว เป็นการท�าเพื่อตนเองด้วย เพราะมนุษย์

เป็นสัตว์สังคม ต้องอยูด้่วยกนั ถ้าเราอยูอ่ย่างสขุสบาย ในขณะท่ีคนอ่ืนทุกข์ยาก เราย่อมอยูไ่ม่ได้ นกัพฒันาควรมี

จิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอยู่เสมอว่า งานพัฒนานั้นต้องเป็นที่ต้องการของบุคคล

เป้าหมาย และผู้ร่วมงานต้องพอใจ งานพัฒนาเป็นงานยากและกินเวลานาน ผู้ที่ท�างานพัฒนาหรือที่เรียกว่า

“นักพัฒนา” จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่นในคุณความดีมีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และอยากให้

ผู้อื่นมีความสุข ต้องมีความรู้กว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

เข้าใจ และยอมรับนับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางท�าส�าเร็จได้โดยล�าพัง

 นอกจากนี้ นักพัฒนาต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รัปชันหรือโกงเสียเองแล้วก็จะเป็นที่เกลียดชัง 

ผูอ้ืน่ไม่ไว้ใจ หรอืไม่เป็นตัวอย่างทีดี่ เมือ่พัฒนาส�าเรจ็ มคีวามเจรญิรุง่เรอืง กจ็ะเกดิความสขุถ้วนทัว่ทัง้บคุคลเป้าหมาย

และนักพัฒนาเอง

 ด้วยวิธีเช่นนี้ และด้วยความตั้งใจจะทำาประโยชน์ให้แก่คนอื่นตัวเองจะลำาบากเดือดร้อน ไม่สนใจ

หรือหากเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องมีความตั้งใจ เข้มแข็ง และอดทนพอที่จะทำาต่อไปโดยไม่ย่อท้อ

“ระเบิดจากข้างใน” พัฒนาให้ชาวบ้านเข้มแข็งก่อน

 การพัฒนาราษฎรในพื้นที่จะทรงมีวิธีของพระองค์ คือการเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรกจะเสด็จฯ

แบบยังไม่ได้มกีารตดัถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสดจ็ฯ เข้าไปอย่างล�าบาก เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการจะให้คนอืน่

มาเอาเปรียบคนข้างใน ในขณะที่เขายังไม่เข้มแข็งพอ พอพัฒนาให้เขาเข้มแข็งแล้ว เขาจะออกมาเอง คือ 

“ระเบิดจากข้างใน”

 แต่เดี๋ยวนี้เวลาเขาท�าการพัฒนา เขาจะต้องการถนนก่อน และคิดว่าจะได้ผลในที่สุด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ

ที่เมืองไทย ที่เมืองจีนก็เช่นกัน และจากเอกสารของเอดีบีหรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ใช้ถนนเป็นตัวชี้วัด

การพัฒนา
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 อย่างไรก็ตาม สมัยนี้การพัฒนาจะเป็นอีกแบบ จะให้คงแบบเดิมไว้คงไม่ได้ เราก็ต้องปรับปรุง เช่น 

มีอาจารย์มาปรกึษาฉนัว่า ตอนนีผ้ลผลติในพืน้ทีม่มีากแล้วจะตัง้โรงงานในพืน้ทีก่เ็หน็จะเป็นไปไม่ได้ โรงงานทีเ่รา

ตั้งอยู่เดิมนี่ดีแล้ว ฉันก�าลังพยายามจัดการท�าถนนดี ๆ ให้ไปถึงไร่ เพื่อน�าพืชผลออกมา และต่อไปก็ต้องจัดหา

รถ ๑๐ ล้อ ส�าหรบับรรทกุพชืผล เพือ่ขนส่งไปโรงงานและต้องเป็นรถ ๑๐ ล้อทีแ่ล่นได้ปลอดภยั ไม่ใช่จะยดึแต่ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ให้สร้างถนนเข้าไป ต้องดูตามเหตุผล พระองค์ทรงไม่ว่า หากมีเหตุผลและ

ความจ�าเป็น

ทรงเป็นต้นแบบ “ประชาพิจารณ์”

 ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงาน

ตามท่ีต่าง ๆ จะทอดพระเนตรจาก

แผนทีท่างอากาศก่อนว่าควรจะเสดจ็ฯ 

ที่ไหนหรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นที่

อย่างไร เช่น สามารถน�าน�า้จากตรงนี้

ไปเลี้ยงนาตรงโน้น ได้ประโยชน์และ

จะต้องมีรายจ่ายจากการก่อสร้างหรอื

ด�าเนินงานเท่าไหร่ จะได้ผลกลับคืน

ภายในก่ีปี และทีส่ำาคญัต้องไปคยุกบั

ชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการไหม

ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจ

ที่จะทำา เราก็ไปทำาที่อื่นก่อน นั่นคือ

ทรงทำาประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง

ทรงท�าตรงนั้นเลย

 บางครัง้มคีนกราบบังคมทลู

หรือถวายความเห็น บางทีก็ดี บางที

กแ็ย่ คือประโยชน์เข้าท่ีตัวเขาคนเดียว คนอืน่ไม่ได้ พระองค์ก็ทรงท�าตามเขาไม่ได้ เพราะถ้าทรงท�า เขาสบายคนเดียว 

เพื่อนบ้านไม่สบายก็ต้องดูด้วย ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบ

ทรงมุ่งพัฒนาทั้งคนและพื้นที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมพีระราชดำารเิรือ่งต้องพฒันาท้ังคนและพืน้ท่ี โดยจะทรงพยายามให้

ท้ังคนและพื้นท่ีได้รับการพัฒนา พระองค์ตรัสว่า ถ้าพื้นท่ีดี คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนเหล่านั้นที่เคยล�าบาก 

ขณะเดียวกัน จะต้องพัฒนาคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วย หากเป็นเช่นนี้ รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะมีการศึกษาดีและมีอาชีพ

ที่มั่นคง

 พระองค์ทรงไม่เหน็ด้วยกบัการพฒันาโดยให้คนยากจนออกไปจากพืน้ที ่ และน�าคนท่ีพัฒนาแล้วเข้าไปอยู่

ในพื้นที่แทน เพราะทรงเห็นว่า หากใช้วิธีนี้คนจนที่ล�าบากจะไม่ได้รับการพัฒนา
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ทรงบริหารความเสี่ยง... ทดลองจนได้ผลดีก่อนพระราชทานแก่ราษฎร

 ส่วนใหญ่เมื่อเขาเห็นทรงปฏิบัติหรือทดลองแล้วได้ผล เขาก็น�าไปปฏิบัติ แต่บางครั้งก็มีเสียงบ่น

เหมอืนกนัว่า พระองค์ทรงทดลองอยูน่ัน่เอง ท�าไมไม่เอาจรงิเสยีท ีจรงิ ๆ แล้วพระองค์ตรสัเสมอว่า ถ้ายงัไม่ดจีริง 

ไม่ให้ประชาชนนำาไปทำาแล้วต้องรับผลแห่งความผิดพลาดหรือรับกรรม เช่น เราน�าผลไม้แบบใหม่มาปลูก

จะขึ้นหรือเปล่า จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเสียก่อน แต่ถ้าไม่ลอง

ของใหม่เลย ก็ใช้ไมไ่ด้เหมอืนกัน พระองค์จะทรงทำา โดยต้องทดลองจนแนใ่จว่าทำาไดแ้ลว้จึงให้เขาทำา เป็นการ 

“บริหารความเสี่ยง” ไม่ให้เขาเสี่ยง คนที่ไม่มีแล้วยังมาเสี่ยงต้องรับเคราะห์กรรมอีก พระองค์จะไม่ทรงท�า

 อย่างตอนเสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปเรื่อย ๆ  

ไปเจอบ้านชาวเขาหลายเผ่า ทอดพระเนตรเหน็เขาปลกูฝิน ซึง่ไม่ได้ท�าให้เขาร�า่รวย ซ�า้ยังท�าให้สขุภาพเสือ่มโทรม 

เพราะว่าสูบเองบ้างและขายราคาถูกให้พ่อค้าคนกลาง พวกค้าฝินเถื่อน สมัยก่อนนั้นประเทศอื่น ๆ เขาปราบฝิน 

โดยการเข้าไปเผาไร่ฝิน แต่พระองค์ตรัสเสมอว่า ถ้าเรายังไม่สามารถช่วยเหลือใครให้มีความกินดีอยู่ดีขึ้น 

เราจะไปทำาลายวิถชีวีติเก่าเขาไม่ได้ และการท่ีจะช่วยเขา ต้องทดลองทำาให้แน่ใจก่อนว่าดีแล้วจงึค่อยให้เขาทำา 

โดยพระองค์จะทรงทดลองปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ เมื่อได้ผลแล้วจึงนำาไปให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝน คือ

ทรงค่อย ๆ ท�า

 แล้วกม็มีติรประเทศต่าง ๆ  น�าพชืผลมาให้ลองปลกูแทนฝิน จนโครงการควบคมุยาเสพติดของสหประชาชาติ

เขาถามว่า ที่เมืองไทยใครเป็นคนท�าเรื่องนี้ สมัยนั้นยังไม่มีใครท�า มีแต่พระองค์ทรงท�าอยู่ เขาอาสาว่าจะมาช่วย 

แต่งานทั้งหมดพวกเราคนไทยท�ากันเองได้ รวมทั้งงานด้านวิชาการด้วย เพราะเรามีคนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

มาช่วย ภาคกลางมมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทางเหนือมมีหาวทิยาลยัแม่โจ้ ขณะน้ันยงัไม่มมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เมื่อภายหลังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดขึ้น จึงมาร่วมท�างานถวายด้วย
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ทรงรับฟังและทรงหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชน

 เวลาจะเสดจ็ฯ ไปไหน บางคร้ังคนทัง้ขบวนยังไม่รู้เลยว่าจะเสดจ็ฯ ไปไหน เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์

ไม่ให้ประชาชนต้องล�าบาก อย่างฉันตามเสด็จ บางทีพระองค์ทรงแกล้ง พระราชทานแผนที่มาให้และตรัสว่า

จะเสด็จฯ ประมาณตรงนี้จะทรงขับรถไปตามที่ฉันบอกทาง ทรงให้เป็นเนวิเกเตอร์ ฉันก็บอกเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา 

ตรงหน้า ๓ เมตร จริง ๆ ไม่ถูก พระองค์ก็ทรงแกล้งขับตามที่ฉันพูด มีอยู่วันหนึ่งลงไปอยู่กลางนา ไม่มีคนเลย

มีแต่พระรูปหนึ่งก�าลังซ่อมหลังคาโบสถ์ พระหันมาเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ปีนลงจากโบสถ์ แล้วไปที่

หอกลอง ตีกลอง ที่บอก “หางเปยมาเลียใบตองพระตีกลองตะลุ่งตุ้งแช่” ฉันก็ได้เห็นคราวนั้น

 พระตกีลองสกัพกัหนึง่ประชาชนกม็าเข้าเฝ้าฯ กนัมากมาย มาเฝ้าฯ แล้วกเ็ล่าถวายว่า ตรงนีเ้ป็นอย่างไร 

มีความเดือดร้อนอะไร พระองค์ทรงรับฟัง แล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหาตามที่เขากราบบังคมทูลฯ พอเขามา

กราบบงัคมทลูฯ พระองค์ก็เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรทนัท ีแล้วก็ทรงถามและคยุกนัว่า ตกลงเราจะท�าอย่างไรกนัดี

ที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ  เช่น ปัญหาการแบ่งน�้าที่แช่ปอ สมัยนี้เราไม่เห็นแล้วนะปอ เขาจะแช่ปอ พอแช่ไปน�้าก็จะเน่า

น�้านั้นจะเอาไปใช้การเกษตรก็ไม่ได้ เอาให้วัวควายหรือสัตว์อื่นกินก็จะป่วย คนท่ีท�าปอกับปลูกข้าวก็ตีกัน 

พระองค์จึงทรงให้แยกน�้า เพื่อท�ากิจกรรมข้าวและปอ อย่างโครงการปากพนัง พระองค์ทรงแบ่งกิจกรรม

เพื่อที่ว่าคนไหนจะท�ากิจกรรมอะไร ตรงนี้เขตน�้าจืด ตรงนี้เขตน�้าเค็ม เรียกว่า “การจัดปฏิรูปที่ดินใหม่” 

หรือ Land Consolidation
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พระองค์ทรงงานเพื่อให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง

 หลักของพระองค์คอื อยากให้คนมคีวามรู ้แม้แต่สารานกุรมก็เป็นหนึง่ในงานพฒันา การพระราชทาน

ทนุการศกึษา การสร้างโรงเรียนกท็รงสร้างไว้หลายโรงเรยีน งานพัฒนาเพือ่ความมัน่คงพระองค์ทรงเป็นผูริ้เริม่ก่อน 

เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ที่สมัยนี้เรียกว่า Human Security ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักและเคยชินกัน ไม่ใช่ว่าพัฒนา

ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างเดียว แต่เป็นการทรงงานเพื่อให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง มีสุขภาพดี มีความรู้ 

มีการศึกษาที่สามารถจะทำาอะไรได้ และจะได้ฝกหัดนักพัฒนารุ่นต่อ ๆ  ไป ให้มีจิตใจอยากจะทำาสิ่งดี ๆ  ให้แก่

ประเทศชาติ และให้มีความรู้ที่จะทำาได้ มีสปริต มีจิตอาสาที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

 เรือ่งของการสอนคนอืน่ให้ทำา พระองค์ทรงถอืว่าสำาคญั ในส่วนของฉนัท�าหน้าทีเ่หมอืนกบัจบัเกรด็เลก็

ผสมน้อย โครงการที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากก็แบ่งกันไปดูแลรับผิดชอบเป็นภาค ๆ ไป เมื่อมีคนขอความช่วยเหลือ

ให้ท�าอะไรในพื้นที่นั้น ๆ ก็ต้องไปศึกษาก่อน เพราะบางครั้งจะมีคนที่ไม่ต้องการหรือคิดคนละอย่าง

ทรงเน้นให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

 ในการพฒันานัน้ การศกึษาเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุทีจ่ะค�า้จุนให้ประเทศพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ต้องมกีาร

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จะต้องฝึกนักเรียนให้มี

ทักษะ ทั้งในการปฏิบัติ และมีพลังความคิด ให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์ และต้องมีจินตนาการ ซึ่งจะน�าให้เกิด

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย
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 เมื่อก่อนท�าโครงการต่าง ๆ กับพระองค์ ตอนหลังก็มีท�าเอง ฉันพอจะท�าอะไรได้ก็จะท�า แต่รูปแบบ

หรือสไตล์กจ็ะต่างออกไป อย่างตอนแรก ๆ พอพระองค์เสดจ็ฯ ไปไหนเหน็คนเขาอดข้าวอดปลา พระองค์ทรงให้ตัง้ 

“มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” สมัยโน้นก็หลายสิบปีมาแล้ว เมื่อก่อน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ท�า ตอนหลัง 

คุณหญิงอัมพร  มีศุข ซึ่งท่านก็อายุประมาณ ๙๐ กว่าปีแล้ว ก็ยังท�าอยู่ และก็ก�าลังจะฉลอง ๕๐ ปีของมูลนิธิฯ

 ในระยะเริม่ต้น ทรงให้มลูนธิฯิ จดัท�าโครงการอาหารให้เด็กนกัเรียน รวมทัง้ทรงสอนให้นกัเรียนปลกูผกั 

ปลูกไม้ผล เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนมคีวามรูใ้นการทำาการเกษตร สามารถลงมอืทำากนัเองได้ ซึง่นอกจากจะได้มลูค่า

เพิม่ทางด้านสิง่ของแล้ว ยงัเป็นการรวมคนด้วย 

พอรูว่้าเราอยากได้อะไร อยากได้จอบได้เสยีม ชาวบ้าน

หรือคนขายจอบ ขายเสียม ขายอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ก็มาช่วย เหน็เราท�าเก้ ๆ  กงั ๆ  ท�าไม่ค่อยถกูเท่าไหร่ 

ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ก็มาร่วมช่วย ตอนหลังใคร ๆ 

ก็เข้ามาช่วย หลายๆ คนก็ได้รับประโยชน์

 บางแห่งต้องนัง่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นชัว่โมง 

ไปถงึท่ีน่ันไม่มไีฟฟ้า ก็ไปช่วย ถ้าท�าไฟฟ้าพลงัน�า้

ไม่ได้กใ็ช้พลงัแสงอาทติย์ การช่วยเหลอืทกุอย่าง

สบืเนือ่งมาจากพระองค์ ตอนนัน้พระองค์เสดจ็ฯ 

ไปที่ไหนก็จะทรงสร้างโรงเรียน ในชนบท

และชุมชนที่อยู่ในที่ห่างไกล ต้องเริ่มการพัฒนา

ตัง้แต่ต้น เราต้องสร้างโรงเรยีนหรอืศูนย์การเรยีน

ชมุชนในหมูบ้่าน อย่างโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ต�ารวจเขาคิดแล้วมาขอพระราชทาน

ให้ช่วยท�า พระองค์เสด็จฯ ไปที่ไหนเห็นว่ายังไม่มีโรงเรียนก็ทรงสร้าง อย่างเช่น โรงเรียนร่มเกล้า และอีกมากมาย 

ของโครงการหลวงก็มี โรงเรียนส�าหรับเด็กยากจนในกรุงเทพฯ ก็มี ตอนนั้นฉันยังเล็กจ�าไม่ค่อยแม่น จ�าได้ว่า

พวกนิสิตจุฬาฯ ช่วยท�า แต่ก่อนเขาเรียกว่ากองขยะถนนดินแดงทรงท�าเรื่อยมาจนน�าไปสู่การสร้างแฟลต

ทรงศึกษาสภาพแวดล้อมระหว่างเสด็จพระราชดำาเนิน

 เวลาพระองค์เสด็จฯ ไปไหน ระหว่างเสด็จฯ จะทรงศึกษาไปด้วย เช่น เวลาทรงเครื่องบิน

หรอืเฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่ ทอดพระเนตรไปตลอดว่าทีต่รงนีเ้ป็นอย่างไร มข้ีอดข้ีอเสยีอย่างไร จะปรบัปรงุหรอืจะน�า

สิ่งที่ดีที่มีอยู่มาเสริมให้ได้ดีที่สุดอย่างไร ฉันก็ยังได้น�าไปสอนนักเรียนด้วย

 นอกจากนี้ พระองค์ทรงสอนอีกว่า ขณะนั่งรถก็สามารถเรียนรู้ได้มาก จากการที่รถวิ่งขึ้นภูเขา

หรอืวิง่อยูบ่นพืน้ราบ พชืพนัธุธ์รรมชาตจิะเปลีย่นไปตามสภาพพืน้ดนิ สภาพหนิ และสภาพอะไร ๆ  กเ็ปลีย่นไป 

เป็นพื้นที่พืชเศรษฐกิจอะไร หรือความเป็นอยู่ของราษฎรในที่ต่าง ๆ  ว่าเป็นอย่างไร สามารถเรียนรู้จากธรรมชาติ

ได้ทั้งนั้น ทอดพระเนตรเสร็จก็ทรงน�ามาคิดวิเคราะห์เป็นโครงการ ไม่ใช่ว่าพระองค์คิดไว้ก่อนหรอก
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ทรงทำาทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข

 ทีแ่ก่งกระจานมชีาวกะหร่างอาศยัอยูม่าก พระองค์เสดจ็ฯ เข้าไปเพือ่ทรงดแูลชาวบ้านกลุม่นี ้ ว่าควรจะ

เพาะปลกูอะไร ท�าอย่างไรจะมอียูม่กีนิ และสามารถทีจ่ะน�าของไปขายหรอืประกอบอาชพีอืน่ ๆ จงึทรงให้ความรู้

รวมถงึส่งเดก็ ๆ  แถวนัน้เรยีนหนงัสอื ส่งเสรมิกจิกรรมต่าง ๆ  ทีจ่ะช่วยให้เขามชีวีติความเป็นอยูด่ขีึน้ เจบ็ไข้ได้ป่วย

ก็ทรงรักษา โดยท�าแบบครบวงจรในทุก ๆ อย่าง พระองค์ทรงพัฒนาอย่างครบวงจรอะไรที่จะเสริมให้ดีขึ้นได้

ทรงทำาทุกอย่าง

 งานบางอย่างอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับการพัฒนา อย่างเช่นการแก้ไขหรือป้องกันโรค ทูลกระหม่อมปู่ 

(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงส่งเสริมการป้องกันวัณโรค ส�าหรับพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการป้องกันอหิวาตกโรคและโรคต่าง ๆ  รวมถึงป้องกันและรักษาโปลิโอ โดยให้

ท�ากายภาพบ�าบัด เรือ่งวชิาความรูพ้ระองค์กท็รงท�า หลกัของพระองค์คอืทรงทำาทกุอย่างทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชน

ให้มีความสุข 
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“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” แหล่งศึกษาและทดลองเพื่อการเรียนรู้

 การทรงงานพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลือกพื้นที่แห่งหนึ่ง

เพื่อเป็นตัวอย่างสำาหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แบบเดียวกันได้ลองนำาไปทำา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทดลอง และเรียนรู้ 

เรียกว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” โดยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขและสภาพพื้นที่แตกต่างกัน

 นับเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ เป็นการศึกษาของคนที่อยู่ต่างหน่วยงานราชการ ต่างความรู ้

ต่างความคดิ มาท�างานร่วมกนัในพ้ืนทีเ่ดยีวกัน จะน�า

ความรู้ของตนเองมาท�าอย่างไร ให้พื้นที่ตรงนี้เจริญ

สามารถใช้ได้ แล้วคนรอบข้างมีความสุข อย่างเช่น 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

จะแก้ปัญหาในท้องถิ่นเร่ืองดินเปรี้ยว จะท�าอย่างไร

จึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว ่ากรมชลประทาน

อยู่ส่วนชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิอยูส่่วนพฒันาทีด่นิ 

กรมป่าไม้อยูส่่วนป่าไม้ กรมปศสุตัว์อยูส่่วนของปศสุตัว์

แต ่จะมารวมกัน ทุกหน่วย ทุกคนนำาความรู ้

และเทคนิคของตัวเองมาลงในโครงการเดียวกัน 

เป็นการศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่ เสร็จแล้ว

ราษฎรก็มาดู นักพัฒนาก็มาศึกษา เพื่อน�าความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในที่ของตัวเอง หมู่บ้านบริวาร เขาก็จะน�าไปท�า

เมื่อท�าได้ผล สามารถล้างหนี้สินได้ คน ๆ น้ันก็จะเป็นวิทยากรสอนคนอ่ืน มีน�้าใจที่จะให้ความรู้ในการช่วย

คนอื่นต่อไป บางคนเมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกินใครมาขอเขาก็ให้

 ตอนนีเ้รากค็ดิท่ีจะท�าเพ่ิมเตมิให้ทกุศนูย์ฯ ม ีเช่น โรงส ีและจะให้ทกุศนูย์ฯ มกีารขยายผลให้กว้างขวาง

ออกไปยิ่งข้ึน นอกเหนือจากคนท่ีอยู่ในหมู่บ้านบริวาร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์

ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ และน�าความรู้ไปใช้ได้จริง ๆ รวมทั้งทรงให้มีการขยายผลออกไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ท�าแต่เฉพาะ

ของเรา หรอืหน่วยงานและวทิยากรเท่านัน้ คนทีเ่ข้ามาช่วยเหลือมทีัง้ผู้น�าท้องถิน่ ผู้น�าตามธรรมชาต ิปราชญ์ชาวบ้าน 

และบางครั้งก็จะมีพวกเด็ก ๆ มีน�้าใจที่จะมาช่วยกันท�าถ่ายทอดและขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งตอนนี้ฉันก็

รับเรื่องนี้มาท�า

หัวหิน...จุดเริ่มแนวพระราชดำาริ

 สมยัเดก็ ๆ  จำาความได้พระองค์กเ็สดจ็ฯ เยีย่มเยยีน

ชาวบ้านแล้ว พี่เลี้ยงเล่าว่าไปหัวหินครั้งแรก ตอนน้ัน

ฉนัอาย ุ๒ เดอืน จากทีป่ระทบัพระราชวังไกลกงัวล พระองค์เสดจ็ฯ 

ไปทรงเยี่ยมราษฎรแถวนั้น เน่ืองจากชาวบ้านแถบนั้น

ขาดแคลนน�า้ และน�า้เคม็ท�าอะไรไม่ค่อยได้ พระองค์จงึทรง

ปรับปรุงเร่ืองแหล่งน�า้ให้ โดยมีพระราชด�าริให้สร้างอ่างเกบ็น�า้

เขาเต่า เกิดเป็นโครงการตามพระราชด�าริขึ้น

๑๙ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 จุดเริ่มแนวพระราชด�าริ น่าจะเป็นแถวหัวหิน เพราะแถวน้ันเป็นที่ที่ขาดแคลนน�้า จ�าได้ว่าพี่เล้ียง

หรือว่าข้าหลวง หรือคนที่ทำางานในวังที่วันไหนออกเวร ก็รับสนองพระราชดำาริไปเป็นอาสาสมัครออกไปตาม

หมู่บ้านต่าง ๆ ไปช่วยสร้างถังนำ้า ไปทำาถวายอย่างไม่เป็นทางการ และบริจาคเงินสร้างถังน�้าตามที่ต่าง ๆ 

 ฉันเองยังได้ใช้เป็นแบบเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็ก พอหยุดเทอม ๓ เดือน ท�าเลขอยู่ ๒ ข้อ ข้อหนึ่ง คือ

ถังน�้า ๑ ใบ เดี๋ยวน�้ารั่ว เดี๋ยวเติมน�้าเข้าไป เดี๋ยวฝนตก น�้าซึม น�้ารั่วเท่าไหร่ กว่าจะค�านวณถังนี้ได้ก็หมด ๓ เดือน 

กับอีกข้อหน่ึง โจทย์มีอยู่ว่า คน ๆ หน่ึง มีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ต้องท�าโครงการ ไปสืบราคากะปิ น�้าปลา 

เสื้อผ้าที่จะต้องใช้ มีลูกเท่าไหร่ ก็ท�าบัญชีตัวเลข และพยายามบริหารชีวิตของคน ๆ นี้

 สมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์จึงยังไม่มีเกมคอมพิวเตอร์ก็เล่นเกมนี้ไปตลอด ๓ เดือน เหมือนบันทึกบัญชี

รายรับรายจ่ายซึ่งมีพระราชด�ารัสว่าทุกคนควรท�าบัญชีครัวเรือนได้

 นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง “หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร” โดยทรงน�าวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการจัดตั้ง

หมูบ้่านหบุกะพง เพ่ือแก้ปัญหาสนิค้าเกษตรมรีาคาต�า่และไม่แน่นอน ซึง่ได้ผลดแีละยกระดบัเป็นหมูบ้่านสหกรณ์

ตัวอย่างชื่อ “ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง” ซึ่งเป็นโครงการเริ่มแรกเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ 

และทรงส่งเสริมหัตถกรรม โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเริ่มงานส่งเสริมอาชีพตั้งแต่ตอนนั้น

ทรงให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดิน

 นานมาแล้ว ขณะประทบัอยูท่ีว่งัไกลกงัวล ฉนัอยูด้่วย 

มีชาวบ้านจ�าไม่ได้ว่าเป็นชาวกระเหร่ียงหรือกะหร่าง เขามา

เข้าเฝ้าฯ และกราบบงัคมทลูฯ ว่า เขาอยากจะกราบบงัคมทลูลา

ไปอยู่พม่า เนื่องจากทางราชการมาถางป่า ตัดต้นไม้ คือ

สมัยก่อนเวลาจะสร้างนิคม ตั้งเขตเกษตร ก็จะท�าในสิ่งที่

พระองค์เรยีกว่า “ปอกเปลอืก” ซึง่คนกะเหรีย่งหรอืกะหร่างนี่ 

เขาหวงธรรมชาติ จึงไม่สบายใจ และกราบบังคมทูลลา

ไปอยูพ่ม่า ภายหลงัพระองค์จึงมพีระราชดำารสัแก่ทุกคนว่า 

“เราต้องไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน” ให้ห่มดินแล้วดิน

จะดี การห่มดินก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเอง

“หญ้าแฝก” ช่วยพัฒนาดินและผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรม

 นอกจากนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงแนะนำา

ให้ใช้ “หญ้าแฝก” ในการพัฒนาดนิ เพราะรากของหญ้าแฝก

ขึ้นหนา งอกตรง ไม่แผ่ไปไกล สามารถยึดและป้องกันดิน

พังทลาย รักษาน�้าและความชื้นได้เหมือนมีเขื่อนอยู่ใต้ดิน 

สามารถท�าให้ดินที่แข็ง เช่น ดินลูกรังร่วนซุยได้ หญ้าแฝก

มีหลายพันธุ์ท่ีใช้ได้ตามความเหมาะสม ใบของหญ้าแฝก

ยังสามารถน�ามาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมได้อีกด้วย

เป็นแรงจูงใจท�าให้เกษตรกรสนใจปลูกหญ้าแฝกกัน

สลค.สาร๒๐



มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ถวายฎีกา

 งานพฒันาคงเริม่ต้ังแต่ในวงั ใครไปเจออะไรเขากม็ากราบบังคมทลูฯ หรอืว่าพระองค์ทรงไปทอดพระเนตรเอง 

แล้วก็หลาย ๆ เรื่องที่อยู่ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ เช่น เรื่องคดีความทางกฎหมายประชาชนไทยทุกคน

ที่คดีถึงที่สุดที่ศาลฎีกา ก็มีสิทธิถวายฎีกา พระองค์ก็จะทรงให้คนไปดู โดยสืบตั้งแต่ศาลชั้นต้น จากส�านวน

ค�าให้การต่าง ๆ  จะท�าให้มองเห็นเลยว่า บางคดีเกิดขึ้นเนื่องจากความยากจน ความทุกข์ และความเดือดร้อน 

นอกจากจะตดัสนิไปตามคดคีวาม กยั็งมพีระมหากรณุาธคิณุช่วยเหลือให้เขาดขีึน้ ซึง่พระองค์ทรงท�ามาตลอด

“อ่างเก็บนำ้าใต้ดิน” ป้องกันนำ้าท่วมและนำ้าระเหย

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงเลง็เหน็ว่านำา้เป็นส่วนสำาคญัทีส่ดุของชวีติ และเป็นปัจจยัในการผลติ

ที่สำาคัญ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องนำ้าได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้

 ภาพที่คุ้นตาชาวไทยคือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปท่ีต่าง ๆ มีแผนที่

ที่ทรงต่อเองเพื่อวางแผนสร้างเขื่อน ฝาย ฯลฯ การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้งของโครงการ 

ความสงูของพืน้ที ่ทศิทางน�า้ไหล ปรมิาณน�า้ ลักษณะทางธรณวีทิยา ฯลฯ ข้อมลูเหล่านี ้สามารถบนัทกึไว้ในแผนทีไ่ด้ 

การส�ารวจพื้นที่การออกแบบ และก่อสร้าง ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีหลายอย่าง

 โครงการชลประทานในพระราชดำารทีิม่ลีกัษณะพเิศษคอื “อ่างเกบ็นำา้ใต้ดิน” ซึง่อยูใ่นถ�า้ทีบ้่านห้วยลกึ 

อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ บรเิวณนีเ้ป็นภมูปิระเทศแบบคารสต์ หรอืเป็นเขตหนิปนูจะมถี�า้เป็นจ�านวนมาก 

พระราชด�าริที่จะเก็บน�้าไว้ในถ�้า ซึ่งมีข้อดีคือ น�้าที่เก็บไว้ ไม่ไปท่วมที่ดินของเกษตรกร และน�้าจะไม่ระเหยไปมาก

เหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อที่ล�าบากมากคือการส�ารวจพื้นของถ�้าว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะเสริมไม่ให้รั่วได้ 

การส�ารวจต้องใช้หลายวิธีสอบเทียบกัน เช่น การวัดความต้านทานไฟฟ้า การใช้คลื่น

 ตอนไปส�ารวจ กห็ลงถ�า้ จนเกอืบขาดออกซเิจนกนั พอเข้าไปส�ารวจแล้ว จึงได้รู้ว่าในถ�า้มักจะเป็นหนิปูน 

หนิปนูพอโดนน�า้ กรดในน�า้กจ็ะละลายออกมา หนิปนูก็จะเป็นรพูรนุ จะเกบ็น�า้ไม่ได้ ถ้าจะให้เกบ็น�า้อยูก่ต้็องเอาปนู

มายาตรงนั้น

๒๑ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 เขือ่นในถ�า้นี ้ต่างประเทศเขากท็�ากัน แต่ของเขาใหญ่มาก ของเราท�าโครงการเลก็ ๆ ก่อน ส�าหรบัข้อเสยี

คือ ราคาค่อนข้างแพง และถ�้าซึ่งเคยใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งทางธรรมชาติ อาจจะเข้าไปไม่ได้ ก็มีทั้งข้อดี

และข้อเสีย แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์

 ในด้านการป้องกันนำ้าท่วม มีพระราชดำาริทำา “แก้มลิง” เพื่อเก็บน�้าเมื่อมีน�้ามากไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ทรงคิดค้นกังหันนำ้าชัยพัฒนาและฝนเทียม

 ในการพฒันาเกีย่วกบัเร่ืองน�า้นีพ้ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงคดิค้น “กงัหันนำา้ชยัพฒันา” มทีัง้หมด 

๗ โมเดลเป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน�้า เพื่อแก้ปัญหาน�้าเน่า 

โดยทรงจดสทิธบิตัรเมือ่ปี ๒๕๔๕ นบัเป็นเครือ่งเตมิอากาศเครือ่งที ่๙ 

ในโลกที่จดสิทธิบัตร กังหันน�้าชัยพัฒนาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

หลายรางวัล และได้น�าไปใช้ไกลที่สุดในสวนสาธารณะกรุงบรัสเซลส ์

ประเทศเบลเยี่ยม

 พระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรท่ีต้องพบปัญหาไม่มีน�้าใช้

ในการบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง จึงทรงคิดค้น “ฝนเทียม” 

ขึ้นเมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฝนหลวง” เป็น

เทคโนโลยทีีต่อ้งใช้ความรู้ทางฟิสกิสแ์ละเคม ีจะไดผ้ลในบรเิวณทีย่ังมี

ความช้ืนอยู่บ้าง ใช้เครื่องบินพ่นสารเคมีที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในความสูงและพิกัดที่เหมาะสม เพื่อรวม

ความชื้นให้ตกลงมาเป็นฝนแต่ละสภาพสิ่งแวดล้อม (สภาพทางอุตุนิยม เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม สภาพพื้นที่) 

ใช้สารเคมไีม่เหมอืนกนังานทีไ่ด้ผลคอื การทำาฝนเทยีมลงในอ่างเกบ็นำา้ ช่วยให้ได้นำา้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ

 การดับไฟป่าในพรุใช้วิธีท�าฝนเทียมลงในคลองที่ไหลลงในพรุ ได้ผลดีกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน�้า

เทลงไปอย่างที่เคยใช้

ทรงช่วยบรรเทาปัญหานำ้าท่วมกรุงเทพฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเพื่อนนักเรียนมาบอกว่า ไม่เห็น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงช่วยอะไรคนกรงุเทพฯ เลย 

คอืจรงิ ๆ แล้วพระองค์ทรงช่วย อย่างเรื่องนำ้าท่วมตั้งแต่

ทำาเขื่อนป่าสักนำ้าก็ไม่ท่วมหนักอย่างเก่า ที่เราต้องปีนออก

ทางหน้าต่าง หรือปีนต้นไม้ไปท�างานแล้วใช้ไดร์โว่ก็ไม่มีแล้ว 

ตอนนั้นหลานก�าลังจะเกิดแล้วฉันเป็นคนแต่งห้องให้เขาใหม่ 

สั่งท�าม่าน ต้องเอาม่านใส่เรือพายมาที่สวนจิตรฯ สมัยนั้นท่วม

ขนาดนี้

 ตอนน�้ าท ่ วมก รุ ง เทพฯ พระองค ์ ก็ เส ด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรเอง รถพระที่นั่งไปเสียกลางทาง พระองค์ทรงขับไปถึงซอยอ่อนนุชเพื่อทอดพระเนตรน�้า 

แต่กรุงเทพฯ นี่ดูล�าบากเพราะมีลักษณะภูมิประเทศแบน

สลค.สาร๒๒



 พระองค์จะเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรทัง้สถานทีจ่รงิ และใช้แผนท่ีประกอบ แผนที ่หมายถงึ สิง่ทีม่อียู่แล้ว

จะเป็นหนังสือเป็นแผนภาพ ชาร์ต หรือเป็นอะไรที่มีการบันทึกไว้ ทอดพระเนตรว่าเขาเขียนไว้ถูกหรือผิด

อย่างไรแล้วทรงปรบัปรงุหรอืแก้ไขเพิม่เตมิ อนันีน้บัเป็นข้อมลูอย่างหนึง่เรยีกว่าข้อมลูจากเอกสาร คอื Literature 

Review ทรงดูจากเอกสารท่ีมีอยู่ และทรงสำารวจเอง เมื่อทรงสำารวจเสร็จ ก็มามีพระราชดำาริว่าควรจะทำา

อย่างไร

ทรงลำาบากตรากตรำาเพื่อประชาชนผู้ยากไร้

 เวลาเสด็จฯ ไปที่ไหน พระองค์จะทรงพระราชดำาเนินนำาไปก่อน เราก็วิ่ง คนในขบวนก็วิ่งกันกระเจิง 

ตามเสด็จไม่ค่อยทัน พระองค์ทรงพระดำาเนินเก่ง อาจจะเป็นเพราะทรงเติบโตในประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

เพราะว่าชาวสวิสฯ เขาชอบเดินเขาเดินป่า เวลาเสด็จพระราชด�าเนินก็จะทรงน�าสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ และบางคร้ังกต้็องทรงช่วยให้เสดจ็ฯ ขึน้เขา แล้วกท็รงร้องเพลงลกูทุง่อยูบ่นเขา “ตายแน่คราวนี้

ต้องตายแน่ ๆ ...”

 เวลาตามเสด็จจึงล�าบาก จะว่ิงหนีเข้าร่ม หรือแอบไปกินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงห้าม

ไม่ให้เรากิน ไม่ให้เราหลบแดด พระองค์ก็ทรงไม่หลบแดดไม่ได้เสวยด้วยเหมือนกัน บางครั้งพระองค์เอง

มีพระราชประสงค์ให้คนที่ตามเสด็จได้รับประทานด้วยซำ้า เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว จะได้พร้อมที่จะทำางาน 

แต่ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะบอกว่า พวกนี้ไม่สุภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เสวยแล้วท�าไมถึงกินก่อน 

เป็นบาปกรรม คนเขาก็คดิอย่างนัน้ พระองค์เองทรงล�าบากกว่าคนอืน่เสียด้วยซ�า้ตากแดดกต็ากด้วยกนั เพราะฉะนัน้ 

ฉนันีม่วีติามนิดเียอะมากเลยกระดูกแข็งแรง

 เวลาตามเสด็จนั้น หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นเขา เราก็ต้องปีนเขาด้วย พระองค์

ทรงรบัสัง่ว่า การทำางานพฒันา ร่างกายเราต้องแขง็แรง ดงันัน้ จงึต้องพฒันาสุขภาพให้แขง็แรง ฉันเคยฝึกให้แบกของ

เดินขึ้นเขา เพราะถ้าเกษตรกรพื้นที่สูงอยากให้เราเดินขึ้นไปดูไร่ของเขาบนภูเขา ก็ควรพยายามไป เขาชี้ให้ไปดู

อะไรก็ต้องไป ถึงแม้บนยอดเขาจะมีกาแฟเพียงต้นเดียวก็ต้องขึ้นไป บางครั้งปีนเขาตั้งหลายลูกเราก็ต้องไป

เพื่อเป็นกำาลังใจให้เกษตรกร และผูกมิตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน พระองค์เสด็จฯ ไปทุกที่

๒3ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 ทีเ่หน็พระบรมฉายาลกัษณ์ในหนงัสอืทีพ่ระองค์ทรงขบัรถพระทีน่ัง่ลงไปอยูก่ลางนำา้ แถวจงัหวดันราธวิาส

พอเปดประตูออกไปเป็นพงหนามพอดี นอกจากลงน�้าแล้วยังมีพงหนามอยู่ในน�้าด้วย และพอเวลาเสดจ็ฯ 

ไปถึงที่ไหนก็จะมีพระราชปฏิสันถารกับทุกคน จนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าขืนทรงทักคนทุกจุดอย่างนี้

กว่าจะถึงวังก็ Good Morning และไปทีไรก็ Good Morning ทุกที 

 นอกจากนี้ ตอนเรียนหนังสือ ไม่ได้เข้าห้องเรียนเท่าคนอ่ืน เพราะต้องตามเสด็จอยู่บ่อย ๆ เพื่อนก็

ดมีากจะอดัเทปไว้ให้ และได้นำาประสบการณ์จากการตามเสดจ็และแนวพระราชดำาริมาตอบ อีกท้ังยังได้ความรู้

จากชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญที่ตามเสด็จที่ฉันไปผูกมิตรไว้ ก็เอาตัวรอดมาได้

ทรงเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์

 ทีพ่วกเขาเคารพพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยูห่วั แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือน

ญาตพิีน้่อง เป็นญาตผิูใ้หญ่ทีท่รงช่วยปัดเป่าความทกุข์ให้แก่เขาเวลาทีเ่ดอืดร้อน มอีะไรเขากม็าเล่าให้ฟังหมด

เหมือนญาติไปเยี่ยมบ้านกัน ไปถึงเขาก็หาอะไรท่ีมีอยู่ในบ้านมาต้อนรับ เช่น กล้วยและผลไม้อื่น ๆ พระสหาย

ก็มีทุกภาค ไปถึงเขาเดือดร้อนก็บอกเล่าให้พระองค์ฟังหมดทุกเรื่อง
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สำานักงาน กปร. เริ่มที่สภาพัฒน์

 จะว่าไปแล้ว งานพัฒนานี้เดิมทีก็สภาพัฒน์นี่แหละที่ทำา เป็นหน่วยพิจารณาว่างบประมาณควรจะได้

เท่าไหร่ ในการท�าโครงการช่วงแรก ๆ มีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ทันการณ์กับการพัฒนา เช่น การกักเก็บน�้า

ที่จะมีตามฤดูกาลไว้ใช้ ไม่เช่นน้ันน�้าก็จะไหลลงทะเลเสียเปล่า ตอนนั้นทางราชการก็มีแนวคิดจะท�าถวาย 

โดยกันเงินงบประมาณส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ หรือ ส�านักงาน กปร. ขณะนั้นได้ฝากงานนี้ไว้ที่สภาพัฒน์

 หลกัการในขณะนัน้กค็อื เมือ่พระองค์มีพระราชดำาริอะไร กท็ดลองทำาก่อน ถ้าทำาแล้วดกีจ็ะเขยีนเป็น

โครงการไปขอใช้งบปกติ เวลานี้ก็ยังท�าอยู่ แต่กว่าจะเข้าระบบขอใช้งบประมาณปกติก็อาจจะล่าช้า ต้องเป็นไป

ตามระบบขั้นตอน

ทรงตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลืออย่างครบวงจร

 พระองค์ทรงเห็นว่าบางอย่างเป็นงานที่เร่งด่วน หากรองบประมาณอาจจะไม่ทันการณ์จะทำาให้

การพฒันาไม่ครบวงจร และไม่ครอบคลมุการช่วยเหลอื พระองค์จงึทรงให้ทำาในรปูแบบของเอกชน โดยตัง้เป็น 

“มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นมา เดิมยังแยกงานออกจากส�านักงาน กปร. ไม่ค่อยออก ตอนนี้ก็แยกออกมาได้แล้ว 

โดยท�าในลักษณะขององค์กรเอกชน หรือ NGOs โดยระดมทุนจากการบริจาค

 นอกจากนี้ ยังมีการลงทุน แต่การลงทุนของเราท�าอย่างประหยัดและรอบคอบ เพราะฉันดูแลเอง

อย่างใกล้ชิดทุกบาททุกสตางค์ โดยมีที่ปรึกษาการลงทุน ก็พยายามดูว่าเรื่องไหนที่สมควรลงทุน เพราะจะรอจาก

การบริจาคอย่างเดียวไม่พอ ระยะหลังจึงมีกิจกรรมและการลงทุนหลายอย่าง เช่น ออกงานขายของ มีร้านกาแฟ 

ร้านขายเสื้อ และขายของอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

๒5ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



ต้องพัฒนาแบบกึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิต

 บางครั้งแม้ว่าจะเห็นด้วยกับนักบริหารยุคใหม่ แต่ก็ต้องดึง ๆ  ไว้เหมือนกัน เพราะบางอย่างต้องพัฒนา

กึง่การกศุล กึง่เมตตาจติด้วย บางทจีะมุง่เน้นพฒันาชนดิทีว่่า พอลงทนุแล้วจะต้องได้ผลทีก้่าวหน้าออกมาอย่างเดยีว

ไม่ได้ แต่ว่าต้องมเีมตตาจติ คอืช่วยเหลอื เขาน่าสงสาร ซ่ึงเดมิมูลนธิชิยัพัฒนาเคร่งครดัเรือ่งนีม้าก ท�าแต่งานพฒันา 

ตอนหลัง ๆ ไม่ไหว ต้องเมตตาจิตด้วย

 พระองค์มพีระราชดำารสัว่า ต้องระวงัในการทำาธรุกจิ แม้ว่าจะทำาเพือ่หารายได้มาช่วยเหลอืประชาชน

แต่ก็ต้องทำาธุรกิจแบบมีเมตตา ต้องรักเขา รักที่จะทำา รักคนที่เราอยากจะช่วย เราก็จะคิดออก แล้วเราก็จะ

ทำาได้ จะยอมสละได้ทุกอย่าง

 ผู้บริหารรุ่นใหม่บางครั้งเขาเคร่งครัด เขาบอกต้องท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ มีก�าไร ถ้าอย่างนั้น

ง่ายมากเลย ขายเสือ้ ขายกวยเตีย๋ว ขายไอศกรมี เด๋ียวกไ็ด้ แต่การท�าอย่างนีจ้ะไม่ถึงชาวบ้าน หรอืคนท่ีเราต้องการ

จะช่วย บางครั้งก็ต้องติง ๆ เหมือนกัน การช่วยเหลือชาวบ้านก็ต้องมีเสียทิ้งน�้าไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกันการที่

เขาติงหรือตัดงบประมาณก็ดีท�าให้เราต้องรอบคอบ ฉันสามารถตัดงบประมาณร้อยล้านสองร้อยล้านบาท

เหลือสิบเก้าล้านบาท ที่ฉันตัดงบประมาณส่วนใหญ่จะตัดพวกก่อสร้างอะไรที่หรูหราฟุ่มเฟือยมากเกินไป 

แต่อะไรที่จะให้คนจน ก็ให้เขาเถอะ

ทรงดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 สมยันีไ้ม่ใช่ว่าไม่ท�าโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�ารต่ิอ กย็งักลบัไปดสูิง่ทีท่รงงานไว้ท่ีใครบอกว่า

เดี๋ยวนี้พระองค์ไม่เสด็จฯ แล้ว ถือว่าไม่ท�าโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้นไม่ถูก ที่ถูกคือ เราทำา

กนัมานานจนกระทัง่รูแ้ล้วว่าพระองค์โปรดแบบไหน 

พระองค์จะทรงให้ช่วยราษฎรพ้นจากความเดอืดร้อน

อย่างไร ต้องช่วยคน ต้องทำาเท่าที่จะทำาได้ เรารู้ว่า

หลักการเป็นแบบนี้ สิ่งที่ฉันได้มาจากการตามเสด็จ 

คือ การที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็น ทำาให้เราคิดได้

ว่าควรจะทำาอย่างไร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานทางอีเมลตลอดเวลา

 เดี๋ยวนี้แปลกนะ เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยกว่าแต่ก่อน ลูกเห็บใหญ่เกือบเท่าโทรศัพท์มือถือพอตกลงมา

ต้นไม้ตายหมด ต้องปลูกใหม่ ร้านส้มต�า ตู้ใส่ผักล้มครืนไปทั้งตู้ ก็ต้องเข้าไปช่วย

 ตอนทีเ่กิดเหตุการณ์สนึามิ มหีลายหน่วยงานเข้าไปช่วย มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ ซึง่มหีน้าทีต่รงนัน้

ก็เข้าไปช่วย ส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เข้าไปช่วยหลายอย่าง ตัวฉันเองคุมอยู่ ๕ ทีม ให้ไปตรวจในเรื่องต่าง ๆ 

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

 บางครั้งไปต่างประเทศ ไม่ต้องมีองครักษ์มาคอยรักษาความปลอดภัย ให้องครักษ์ออกไปดูแล

ช่วยเหลอืคนทีป่ระสบภยันำา้ท่วม แล้วตดิตามงานทางอเีมล เขาจะอเีมลมารายงาน ฉนักอ็เีมลส่งต่อให้ ดร.สเุมธ 

และคนที่เกี่ยวข้อง งานก็ยังเดินไปได้
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 อย่างคราวที่เรือน�้าตาลล่ม ฉันอยู่ที่ประเทศอียิปต์ มีคนเสนอความคิดเห็นส่งอีเมลมาแนะน�าให้

ต่อท่อเป่าลมให้น�า้ตาลจมลกึลงไปกว่านี ้ชาวบ้านบางคนกแ็นะน�าให้ท�าท่อลงไปให้ลกึกว่านีแ้ล้วเป่าให้น�า้ตาลขึน้มา 

คงต้องถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท�าได้หรือไม่ เพราะน�้าตาลหนักกว่าน�้ามีคนสนใจและแนะน�ามาเรื่อย ๆ

 บางทีก็มีคนถวายฎีกาทางอีเมล อย่างเช่นตอนที่มีคนบุกรุกที่มูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ต้องปิดประตู

เพื่อไม่ให้เข้ามาบุกรุก เลยมีคนถวายฎีการ้องเรียนว่าผ่านเข้าที่ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากต้องผ่านที่ของมูลนิธิฯ 

ซึ่งเคยเปิดให้ชาวบ้านผ่านได้ พอฉันทราบก็เข้าไปดูแล ในที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยดี

การพัฒนาที่ทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ตัง้แต่จ�าความได้ ฉนัคุ้นอยูก่บัค�าสองค�า

คือ การพัฒนา (Development) กับการท�าบุญ

กุศล (Charity) มีผู้ให้อรรถาธิบายว่าถ้าอยากช่วย

แล้วบริจาคเงินหรือสิ่งของ โดยไม่ได้หวังว่าจะมี

ผลก�าไรอย่างไรเกดิขึน้เรยีกว่า “ทำาบญุ” แต่ถ้าหวัง

ว่าสิ่งที่ด�าเนินการจะเจริญก้าวหน้าต่อไปเรียกว่า 

“พัฒนา”

 การพัฒนาเป็นเรื่องกว้างมีหลายด้าน 

ต้องท�ากันอย่างต่อเนื่อง และมักต้องใช้เวลานาน 

เช่น การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม การพฒันา

การศึกษา การพัฒนาการเกษตร การพัฒนา

อุตสาหกรรม การพฒันาทีด่นิ การพฒันาแหล่งน�า้ 

การพัฒนาทางการแพทย์ ฯลฯ

ข้อคิดบางประการในด้านการพัฒนา

 จากการมีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถในการเสดจ็พระราชดำาเนนิในท้องถิน่ต่าง ๆ  ตัง้แต่ยงัเยาว์วยั ได้มโีอกาสทำางานพฒันาอย่างจรงิจงั 

ทำาให้ได้สงัเกตและได้วิเคราะห์วิถีชวิีตและความต้องการของกลุม่ต่าง ๆ หลายกลุม่ในสภาพสิง่แวดล้อมทีต่่างกนั 

ชนบางกลุ่มอยู่ห่างไกลในส่ิงแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อความเป็นอยู่อย่างปกติ ขาดการบริการสาธารณะ เช่น 

การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ ในหลายกรณีเขาขาดแม้กระทั่งความจ�าเป็นระดับพื้นฐาน

 จึงได้ข้อคิดบางประการที่สำาคัญในด้านการพัฒนา คือ “การพัฒนาประเทศ (ปฏิรูป) ให้ทันสมัย” 

(Modernization) ต่างจาก “การสร้างประเทศตามแบบอย่างตะวันตก” (Westernization) และ “การพัฒนา

ท่ีไม่สมดลุและไม่ยัง่ยนื” อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น การเพาะปลกู ใช้ปุยและยาฆ่าแมลงทีเ่ป็นพษิ

จ�านวนมากเกินพอดี เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพทั้งคนและสัตว์ในบริเวณนั้นอาจจะท�าใหด้ินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มาก

เท่าเดิม เป็นการผลิตหรือท�าการแบบที่เรียกกันว่า รวยแล้วเลิก

 ส่วน “การพฒันาทีย่ั่งยืน” (Sustainable Development) ค�าศพัท์เดมิเรยีกว่า “วฒันาถาวร” หมายถงึ 

การพัฒนาที่บุคคลจะได้ประโยชน์ต่อเน่ืองในระยะยาว ไม่สูญเสียทรัพยากรมากเกินไป โดย “การพัฒนา” 

(Development) จะต้องสมดลุกบั “การอนรุกัษ์” (Conservation) เช่น ในการสร้างเขือ่นกกัเกบ็น�า้ ต้องดวู่า

จะเสียทรัพยากรอื่น ๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

๒7ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



หน้าที่และวิธีการของนักพัฒนา

 นกัพฒันาจะต้องมหีน้าทีแ่ละวิธกีารท�างานทีเ่ป็นกระบวนการ “หน้าที”่ คือช่วยให้บคุคล พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

หรอืกจิการทีต่นรบัผดิชอบมีความเจรญิก้าวหน้าขึน้ ส่วน “วธีิการของนกัพฒันา” มหีลายขัน้ตอนและหลายลักษณะ 

ขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ท�า

 จะขอยกตัวอย่างการท�างานพัฒนาชุมชนอย่างง่าย ๆ ที่เคยปฏิบัติ ก่อนอื่นจะต้องหาข้อมูล รวบรวม

ปัญหาสภาพท่ัวไปของท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และสังคม ซ่ึงควรดูทั้งข้อมูลจากเอกสาร

การออกส�ารวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในพื้นที่และบุคคลที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้ 

การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก�าหนดพื้นที่ทางการเกษตรอุตสาหกรรม 

การตัง้ถิน่ฐาน จะท�าให้ทราบระยะทาง ลกัษณะพ้ืนที ่รวมทัง้ข้อมลูอืน่ ๆ  ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นฐานความรูใ้นการปฏบิตังิาน

 จากนัน้ จะต้องเขยีนโครงการ บ่งให้เหน็ชดัถงึสภาพทัว่ไปของพืน้ที ่สภาพปัญหา วธิกีารแก้ปัญหา ช่วงเวลา

ปฏบิตังิาน งบประมาณท่ีจ�าเป็นต้องใช้และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทนุเอง) และเมือ่เริม่ด�าเนนิโครงการแล้ว 

จะต้องให้ความสนใจ ไปดแูละคอยแนะนำา รวมทัง้แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้ระหว่างการท�างาน เพือ่ให้สามารถท�างาน

ในขั้นต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 เมือ่โครงการประสบความส�าเรจ็แล้ว ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่น การจดัการอบรม (Training) 

การจดัการดูงานแก่เจ้าหน้าทีแ่ละบุคคลเป้าหมาย ซึง่จะช่วยให้มคีวามรูใ้นงานท่ีท�า และความรูอ้ืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่ง

ดขีึน้ รวมทัง้เกดิความตืน่ตัวต่อการใฝ่รูไ้ด้แนวความคิดใหม่ ๆ  เช่น อาจน�าคนทีเ่คยท�างานทีแ่ห่งหนึง่ไปดงูานอกีแห่ง 

และที่ส�าคัญจะต้องมี การประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่าง

ด�าเนินโครงการและเป็นบทเรียนส�าหรับการจัดท�าโครงการใหม่ครั้งต่อไป

งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว... ต้องช่วยกันทำาในแต่ละช่วง

 อย่างไรก็ตาม งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว ช่ัวชีวิตคนหน่ึงก็ท�าไม่เสร็จ ต้องช่วยกันท�าในแต่ละช่วง 

คนใหม่ก็ตอ้งฟังจากคนเก่า เช่น สมุดแผนที่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมแผนทีพ่ิมพ์ขึ้นนัน้ 

ก็จะเหน็แผนทีก่รุงเทพฯ ตั้งแต่ทีท่�าในสมัยรชักาลที่ ๕ เพื่อจะเปน็แนวคลองต่าง ๆ  ว่าระบบที่ท�าไว้นัน้ สอดคล้อง

กบัระบบของธรรมชาตอิย่างไร ถ้าจะท�าอะไรต่อและท�าตามแนวนัน้ กจ็ะท�าให้งานไปในแนวเดียวกนั วางเป้าหมาย

ความส�าเร็จได้ ไม่มีน�้าไหลกลับขวางทาง เป็นต้น เพราะดูจากแผนที่เก่า ก็จะเห็นได้ชัดว่าน�้าจากที่ไหน 
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ไปลงคลองไหน จากไหนไปต่อไหน เป็นสภาพอย่างไร หรือระบบการชลประทานในทุง่รงัสติสมยันัน้ ท่านวางระบบ

แนวคลองมาอย่างไร อนันีก็้จะช่วยได้ในการพฒันา

พระองค์ทรงงานจนรู้สึกเป็นชีวิตประจำาวัน

 พระองค์ก็คงทรงเหนื่อยเหมือนกัน แต่ทรงไม่บ่น ทรงงาน ๓๖๕ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะมี

เสียงวิทยุดังมาตลอด และยังมีอุปกรณ์ส�าหรับติดตามข่าวสารพัดอย่าง พระองค์ก็ทรงพยายามสอนถ่ายทอด

ให้ฉัน เช่น ไฟฟ้าก่ีแอมแปร์ ก่ีวัตต์ ก่ีโวลต์ พระองค์ทรงฟังคลื่นวิทยุหลายเครือข่าย ถึงทรงรู้ว่ามีนำ้าท่วม 

ไฟไหม้ตรงไหน มอีะไรพระองค์กท็รงให้ความช่วยเหลอืได้ทันท่วงที ตรงนี้คงไม่เรียกว่าพัฒนาเป็น “บรรเทา

สาธารณภัย” มากกว่า

 เดีย๋วนีก้ย็งัทรงทำาอยู่เลยพระองค์ทรงงานแบบนี้

จนรู ้สึกว่าเป็นชีวิตประจำาวันของพระองค์ จะทรงมี

ของพระราชทานวางไว้ตามกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดนตลอด พอเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมฉับพลัน ก็สามารถ

น�าไปมอบให้ชาวบ้านได้ทันที แต่ว่าตอนหลัง ๆ พาหนะ

อาจจะช�ารดุไปบ้าง ก็ก�าลงัให้เขาซ่อมและท�าใหม่ ขณะเดยีวกนั

ก็พยายามหาเครือข่ายในการท�างานร่วมกัน

 พระองค์สนพระทัยในการช่วยเหลือราษฎร

เป็นอย่างมากและยังทรงงานอยู ่ตรงไหนทีพ่ระองค์เสดจ็ฯ ไหว 

กจ็ะเสดจ็ฯ อย่างเมือ่เรว็ ๆ นี ้กเ็สดจ็ฯ ไปทรงเปดคลองลัดโพธิ์ 

และสะพานภมูพิล ส่วนผูรั้บผดิชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ ก็ท�างานอย่างต่อเน่ือง 

และมาถวายรายงานพระองค์ก็มีพระบรมราชวินิจฉัยในการด�าเนินงาน

แม้ประทับ ณ โรงพยาบาล... ยังทรงห่วงใยประชาชน

 ขณะนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจะประทับ 

ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อจะช่วยเหลือพสกนิกร

อยู่ตลอดเวลา มีพระราชดำาริแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ

ใกล้เคียงโรงพยาบาลศิริราชที่หนาแน่นมากทั้งทางบก

และทางนำา้ เนือ่งจากพระองค์ทรงท�าเรือ่งการจราจรอย่างต่อเนือ่ง

มาตลอด พระองค์จะทรงมอบหมายให้ต�ารวจไปดูตามจุดต่าง ๆ  

ค�านวณการเลี้ยวของรถ และส�ารวจจุดจราจรท่ีส�าคัญ ๆ เช่น 

ตามอนุสาวรีย์ สี่แยก หรือวงเวียนต่าง ๆ  ว่าควรจะออกแบบถนน

ให้มรีปูร่างแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ตรงไหนควรมสีะพาน หรอืควร

มีอะไร เพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างลื่นไหล

๒๙ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมด�าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ดังกล่าว โดยมีตัวอย่างโครงการส�าคัญ ดังนี้

การดาํเนนิโครงการของหนวยงานตาง ๆ  เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น 

เพ่ือสนองแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปปลกูไม้ผล

ยืนต้นไว้ส�าหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายในการปลูกไม้ผลยืนต้นในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

รวมจ�านวนไม่น้อยกว่า ๖ ล้านต้น

 การด�าเนนิกจิกรรมทีผ่่านมาได้จัดนทิรรศการโครงการเฉลมิพระเกยีรตปิลกูไม้ผลยนืต้นครวัเรอืนละต้น 

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยาน ร.๒ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและพระราชทานพันธุ์ไม้ผลยืนต้น

ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงานรณรงค์

ปลูกไม้ผลยืนต้น วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี และการจัดนิทรรศการโครงการฯ ในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

วนัที ่๕-๗ กนัยายน ๒๕๕๗ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรีุ เพือ่เชญิชวน

ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ และมอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้น จ�านวน ๒,๐๐๐ ต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดท�าระบบเว็บไซต์ www.growforprincess.in.th และ Application We Grow เพื่อให้

ผูท้ีเ่ข้าร่วมโครงการได้บันทกึผลการปลูกไม้ผลยนืต้น ส�าหรบัความก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร

ได้รายงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) การปลูกไม้ผลยืนต้นทั้งหมด จ�านวน ๕,๙๙๕,๗๒๗ ต้น 
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โดยแยกเป็นการปลูกไม้ผลยืนต้นที่บันทึกผลทางระบบเว็บไซต์และ Application จ�านวน ๑,๘๒๘,๙๘๒ ต้น 

(สมาชิก ๙,๙๐๐ คน) และการรายงานระบบออฟไลน์จากการรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ระหว่าง

การด�าเนินการบันทึกลงเว็บไซต์หรือ Application จ�านวน ๔,๑๖๖,๗๔๕ ต้น

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยส�านกังานพฒันา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ในฐานะที่มีหน้าท่ี

และภารกิจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กบัทรพัยากรพนัธกุรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดท�าโครงการ 

“ปลูกรักษ์” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 

๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อีกทั้งเพื่อคืนความหลากหลาย

ทางชีวภาพสู่ธรรมชาติของพื้นที่ทั่วประเทศ 

 โครงการ “ปลูกรักษ์” ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน ๑๔ แห่ง 

ประกอบด้วย ๑) ต้นกาสะลอง ณ บ้านร่องปลายนา จงัหวดัเชยีงราย  ๒) ต้นหม่ี/

เสี่ยวดอกขาว ณ ต�าบลน�้าเกี๋ยว จังหวัดน่าน ๓) ต้นหมากเม่า อินทนิลนำ้า 

ณ ต�าบลกดุบาก อ�าเภอกดุบาก จงัหวัดสกลนคร  ๔) ต้นมะหาด ณ ต�าบลส�าราญ 

อ�าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕) ต้นศรมีหาโพธิ ์ ณ ต�าบลดงบงั อ�าเภอ

ประจนัตคาม จงัหวัดปราจนีบรุ ี ๖) ต้นจนั ณ ต�าบลบ่อ อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี  

๗) ต้นปีป ณ ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัพษิณโุลก  ๘) ต้นสกั/สะเดา 

ณ ต�าบลระบ�า จังหวัดอุทัยธานี  ๙) ต้นขานาง ณ ต�าบลลุ่มสุ่ม อ�าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบรุ ี ๑๐) ต้นโพทะเล ณ ต�าบลคุง้บางกะเจ้า อ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๑) ต้นอบเชย ณ ต�าบลม่วงกลวง อ�าเภอกะเปอร์ 

จงัหวัดระนอง  ๑๒) ต้นยางนา ณ ศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จังหวดัระนอง  

๑๓) ต้นเทพทาโร ณ ต�าบลบางวนั อ�าเภอคุระบรุ ีจงัหวดัพงังา และ ๑๔) ต้นทุ้งฟ้า

ณ ต�าบลคลองประสงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

โครงการ “ปลูกรักษ์”

 ผู ้ประสงค์จะเข้าร ่วมโครงการสามารถ

สนับสนุนทุนทรัพย์หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน

และดําเนินการปลูกในพื้นท่ีเปาหมาย และติดตาม

รายละเอียดได้ที่ www.ปลูกรักษ์.com 
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 กระทรวงแรงงานได้ประกาศให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการรณรงค์

สร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน “เซฟตี้มายด์” และได้ด�าเนินโครงการ

สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีมเีป้าหมายให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

๖,๐๐๐ แห่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน (๑๕ รายการหลัก) 

โดยเปิดให้สถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในเดอืนกมุภาพันธ์ 

๒๕๕๘ โดยสถานประกอบการจะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ “สถานประกอบการ

ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ” ทั้งน้ี กระทรวงแรงงานจะทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อ

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการก่อนวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจะทูลเกล้าฯ 

ถวายรายชื่อสถานประกอบการที่ด�าเนินการได้สัมฤทธิ์ผลภายในเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๘

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

โครงการระบบส่ือสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยส�านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ด�าเนิน

โครงการ “ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู ้ทางไกล 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 

โดยก�าหนดกรอบเวลาการท�างานสองปี ในปีแรกจะพฒันา “คลงัทรพัยากร

การศกึษาแบบเปิด : Repository for Open Educational Resources” 

เพื่อช่วยครูและโรงเรียนต่าง ๆ ให้สืบค้นส่ือทรัพยากรการศึกษา

ที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิดที่พร้อมให้

น�าสื่อดังกล่าวไปใช้งานสร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบ

ทางทรัพย์สนิทางปัญญา และในปีทีส่องจะเปิดใช้ระบบการเรยีนรู้

แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course อันเป็นระบบ

การเรียนรู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมกันจ�านวนมาก
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 ตัวอย่างของโครงการที่ผ่านมาซึ่งได้ด�าเนินการและประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีคอื โครงการ

ระบบศึกษาทางไกลท่ีมีชื่อเรียกว่า eDLTV หรือ electronic Distance Learning Television 

โดย สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริร่วมกับมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมน�าเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 

Television) มาใส่ในระบบศึกษาทางไกล ซึ่งท�าให้เด็กในชนบทห่างไกล หรือเด็กที่เรียนในโรงเรียน

ที่ขาดแคลนครู หรือครูจบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน ได้มีโอกาสเรียนผ่านจอทีวี หรือ

จอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับสูง โดยมีผู้ใช้งานแบบออนไลน์มากกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ ครัง้ต่อเดอืน ซ่ึงสามารถเข้าถงึผ่านเวบ็ไซต์ http://edltv.thai.net/ และมกีารใช้แบบออฟไลน์

โดยมหาวทิยาลยัราชภฏั ๓๕ แห่ง ส�าเนาระบบ eDLTV ให้โรงเรยีนประถมขนาดเล็กกว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรยีน 

ที่มา : 

เว็บไซต์รัฐบาลไทย (http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/89457-89457.html)

เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=3830)

เว็บไซต์ส�านักความปลอดภัยแรงงาน (http://www.oshthai.org/)

เว็บไซต์ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (http://www.nstda.or.th/news/19792-mooc)
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เรื่องสำาคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ก�าหนดให้ทายาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จตกทอด

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗

 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี สมควร 

มีกฎหมายที่ก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในเรื่องการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 แก้ไขเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัด การชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการเสริมสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเพื่อช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ 

ชั่งตวงวัด อันเป็นประโยชน์โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๒ ก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๐

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗

 ก�าหนดวิธีการคุ้มครองให้คนไร้ท่ีพึ่งสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต  

และมีสภาพร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑
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พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดมาตรการควบคุมการค้า การครอบครอง การน�าเข้า การส่งออก และการน�าผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

มาจากการแปรรูปงาช้าง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมท้ังจัดต้ังศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค�าร้องและศูนย์รับค�าขอ 

อนุญาต ณ จุดเดียว เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ยกฐานะส�านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

ระหว่างประเทศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๙

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีฐานะเป็นส่วนราชการระดบักรมในกระทรวงพาณชิย์ 

เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดนโยบายทิศทางการค้าของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะและจัดท�านโยบาย 

และยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นอุปสรรคต่อการแต่งตั้งและการปฏิบัติ 

หน้าที่ของกรรมการความลับทางการค้า รวมทั้งโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้มีต�าแหน่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความลับทางการค้า 

และผู้เปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้จากการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี รวมท้ังก�าหนดข้อยกเว้น 

การกระท�าละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงเพิ่มขึ้นและก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้กระท�าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ 

ของนักแสดงที่ท�าให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น  

อีกทั้งก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบหรือสั่งท�าลายสิ่งที่ใช้ในการกระท�าความผิดและสิ่งที่ได้ท�าข้ึนหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้ด้วย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๗

35ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรแก่ลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงนิหรอืเจ้าหนี้ีอ่ืน่ เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารปรับปรงุ 

โครงสร้างหนี้ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 

หรือเจ้าหนี้อื่น บางกรณี ที่ได้กระท�าในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๘

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดเพิม่เติมข้อยกเว้นเก่ียวกับการให้สนิเชือ่ ท�าธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคล้ายการให้สินเชือ่ หรอืประกนัหนีข้องสถาบนั 

การเงินกับบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการให้สินเชื่อท�าธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ภายใต้วงเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติเดิมก่อนด�ารงต�าแหน่ง หรือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เดิมโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๔๐

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดหลักเกณฑ์บางประการเก่ียวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัต ิ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งก�าหนดให้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับกับการรับขนทางอากาศภายในประเทศด้วย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เพิม่เตมิบทนยิามค�าว่า “เจ้าพนกังาน” และก�าหนดความผดิเก่ียวกับศพ ได้แก่ การกระท�าช�าเราศพ การกระท�าอนาจาร 

แก่ศพ การกระท�าให้ศพเสียหาย และการดูหม่ินเหยียดหยามศพอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ  

และชือ่เสยีง และแก้ไขมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ครอบคลมุการกระท�าในทีร่โหฐาน การคกุคาม การกระท�าอนัม ี

ลกัษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกนิทางเพศ และการกระท�าโดยอาศัยเหตทุีผู่ก้ระท�ามีอ�านาจเหนอืผูถู้กกระท�าด้วย รวมทัง้ปรับปรงุ 

อัตราโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๔๓
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗

 ก�าหนดมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบาย 

ส�าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๑ ก ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโรงงานซึง่โรงงานตัง้อยูใ่นเขตท้องทีจ่งัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี 

และจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงกำาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดให้ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana) และเต่านามลายู (Malayemys macrocephala) เป็นสัตว์ป่า 

คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒ ก ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๐

กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดมาตรฐานในการท�างานเกีย่วกับไฟฟ้าในด้านการบรหิาร จดัการ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗ ก ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการประกาศกำาหนดตำารับยาแผนไทยของชาติหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารก�าหนดต�ารบัยาแผนไทยหรอืต�าราแพทย์แผนไทยทีมี่ประโยชน์หรอืมีคุณค่าในทางการแพทย์ 

หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๒๙

กฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลให้รับกับลักษณะของการประสบอันตรายหรือความเจ็บป่วยของลูกจ้างที่จะได้รับ 

ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หน้า ๑

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

37ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



มติคณะรัฐมนตรีที่สำาคัญ

เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี

 ในคราวประชมุคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรฐัมนตรเีสนอว่า ตามทีร่ฐับาลได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ประเทศ

ส�าหรับปี ๒๕๕๘ ว่า “ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมัง่คัง่ อยางยัง่ยนื” นัน้ เพ่ือให้การด�าเนนินโยบายและแผนงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการ

บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี

จะต้องมีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจนประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ๑. แผนปฏิบัติการที่จะด�าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี

 ๒. ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบั โดยก�าหนดเป้าหมาย ผลสมัฤทธ์ิ และตวัช้ีวดัทีชั่ดเจน สามารถตดิตามและประเมินผล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๓. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
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เร่ือง การเสนอเร่ืองขอเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณไว้แล้ว หรอืขอขยายระยะเวลาดำาเนนิการ

ต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทำาฐานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า 

 ๑. ในกรณทีีห่น่วยงานขอเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณไว้แล้ว หรอืขอขยายระยะเวลาด�าเนนิการ 

หน่วยงานจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า โครงการดังกล่าวนั้น

ยังคงเป้าหมายและผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประชาชน และชุมชนที่จะได้รับอย่างไรด้วย

 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลการศึกษาของทุกสถาบันการศึกษาในสังกัดในทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีวศึกษา เพื่อจัดท�าเป็นฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย จ�านวนนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน

อาคารสถานที่ งบประมาณที่สนับสนุน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา ผลการศึกษาต่อ และการมีงานท�า เพื่อใช้ประกอบในการ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปี

 ๓. ให้ส�านักงบประมาณใช้ฐานข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการจัดท�าขึ้นตามข้อ ๒ ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณในแต่ละปี

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

3๙ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



เรือ่ง ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอปุสมบทในโครงการอปุสมบทเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ลงมติว่า

 ๑. เห็นชอบทั้ง ๓ ข้อ ตามที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้

  ๑.๑ ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และพนกังานรฐัวิสาหกจิ ลาอปุสมบทเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิ

พระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (นับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบท

ถึงลาสิกขา) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ

  ๑.๒ การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑.๑ ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างประจ�า 

ลกูจ้างชัว่คราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั และพนกังานรัฐวสิาหกจิทีเ่คยลาอปุสมบทระหว่างรบัราชการมาแล้ว และข้าราชการ

ซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถจะลาอุปสมบท

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลา

อปุสมบทคร้ังแรกตัง้แต่เริม่ราชการ ตามระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยงัคงได้สทิธกิารลา

อุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ�าเหน็จ บ�านาญ และเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๑.๓ การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ

หรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรส�าหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์

ก�าหนด ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดของโครงการแต่ไม่เกนิ ๑๕ วนั ทัง้น้ี ให้ลาได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วนั 

หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่ก�าหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว

 ๒. เพื่อให้การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์เป็นไปอย่างสมพระเกยีรต ิจงึให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอืน่

ของรัฐเสนอแผนงาน โครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการอ�านวยการจดังานเฉลมิพระเกยีรตใินชดุนัน้ ๆ  เพือ่พจิารณา

ให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และในกรณีที่จะต้องน�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ก็จะต้องด�าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยผ่านส�านักราชเลขาธิการด้วย

 ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สลค.สาร4๐



Happy Holiday

เรื่อง การพิจารณากำาหนดวันหยุดราชการประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณาก�าหนด

วันหยุดราชการประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษแล้ว ลงมติว่า

 ๑. ก�าหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล

 ๒. ส่วนราชการ และสถาบันการเงิน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสม

ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�าเป็นหรือราชการส�าคัญในวันดังกล่าว

โดยได้ก�าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน

 ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

4๑ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติและการจัด

กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ องค์รชัทายาท และพระบรมวงศานวุงศ์

ทกุพระองค์เป็นไปอย่างสมพระเกียรต ิจงึมมีตใิห้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ของรฐัเสนอแผนงาน โครงการ และงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในชุดนั้น ๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน�าเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรีต่อไป และในกรณีที่จะต้องน�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก็จะต้องด�าเนินการ

ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยผ่านส�านักราชเลขาธิการด้วย

 ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สลค.สาร4๒



เรื่อง การยนืยนัร่างกฎหมายทีส่ำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว และการเสนอความเหน็ของส่วนราชการ

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 ในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ เลขาธกิารคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เพ่ือให้การพิจารณาร่างกฎหมาย

ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗–

ตุลาคม ๒๕๕๘) และมาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตลอดจนเพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว จึงเห็นควร

 ๑. ให้ทุกส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วภายในกรอบ

ระยะเวลา ดังนี้

  ๑.๑ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่เป็นไปตามผลการด�าเนินการตามมติคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ

ยตุธิรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หากส่วนราชการประสงค์ทีจ่ะด�าเนนิการร่างกฎหมายดงักล่าวต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยัน

มาที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ๑.๒ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนอนุมัติหลักการ หากส่วนราชการประสงค์ที่จะด�าเนินการ

ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยนืยนัมาท่ีส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรภีายใน ๒ สปัดาห์นบัจากวนัทีส่�านกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว

  ๑.๓ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่ได้มีการอนุมัติหลักการโดยคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

   ๑) เมือ่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาแจง้ให้สว่นราชการยนืยันในชัน้การตรวจพจิารณาของส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในระยะเวลาที่ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาก�าหนด หรือหากไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาไว้ ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันต่อส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน ๒ สัปดาห์

นับจากวันที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว

   ๒) กรณเีป็นร่างกฎหมายทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแจ้งให้ส่วนราชการยนืยนัมาทีส่�านกัเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรโีดยตรง ให้ส่วนราชการแจ้งยนืยนัมาทีส่�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรภีายในระยะเวลาทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก�าหนด หรือหากไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาไว้ ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์นับจาก

วันที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่แจ้งยืนยันภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าส่วนราชการน้ันได้ยืนยันและเห็นชอบร่างกฎหมาย

ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

 ๒. ให้ทกุส่วนราชการเร่งรดัการเสนอความเหน็เรือ่งต่าง ๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรโีดยเรว็ กรณทีีเ่ป็น

เรือ่งเร่งด่วนให้เสนอความเหน็ภายในระยะเวลาทีส่ำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีำาหนด สำาหรบักรณเีป็นเรือ่งปกตใิห้เสนอความเหน็

ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว หากส่วนราชการไม่เสนอความเห็น

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป

ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่องการ 

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงมติว่า

 ๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้

  ๑.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยังคงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเร่ิมด�าเนินการหรือสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน

วันที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๘ เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายผลผลติหรอืโครงการโดยเรว็ ให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ 

เร่งด�าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

  ๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณแล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มด�าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจ�าเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ ดังกล่าวหมดความจ�าเป็น หรือไม่สามารถด�าเนินการ หรือมี

ความซ�้าซ้อน หรือได้ด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อน�าไปด�าเนินการ ดังนี้

   ๑.๒.๑ ด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน/ยุทธศาสตร์

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๙ ด้าน/นโยบายความมั่นคง ซึ่งรวมถึงนโยบายส�าคัญเร่งด่วนที่จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหา ๑๑ เรื่อง ได้แก่ 

การค้ามนษุย์ ยาเสพตดิ การจดัระเบยีบพืน้ทีส่าธารณะ การแก้ปัญหาการบกุรกุ การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย การปฏริปู สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

การท่องเที่ยว การศึกษา การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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   ๑.๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

   ๑.๒.๓ เป็นรายการงบประมาณทีก่่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ซึง่สามารถกระตุน้เศรษฐกจิได้อย่างชดัเจน

   ๑.๒.๔ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น 

รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพัน

ที่ด�าเนินการได้เร็วกว่าแผน

   ๑.๒.๕ ช�าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือ

ด�าเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย

   ๑.๒.๖ เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด�าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการรวมถึง

รายการส�ารวจออกแบบเพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

   โดยให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่เสนอรฐัมนตรทีีร่บัผิดชอบและก�ากบัดแูลการปฏบิตัริาชการ

ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ เพ่ือพจิารณาเหน็ชอบภายในวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบแล้ว 

ให้ด�าเนนิการขอปรบัแผนฯ และโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณต่อส�านกังบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ควรโอน

งบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรท่ีจะก่อให้เกิดภาระงบประมาณระยะยาวในอนาคต

   จากนั้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไปด�าเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อม

และสามารถเริ่มด�าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘

  ๑.๓ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้รับการจัดสรร

งบประมาณไปใช้จ่ายบรรลวุัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนส�านักงบประมาณ แต่หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องน�าไปใช้จ่าย

ในรายการอืน่ ๆ  ให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานอ่ืนเสนอรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบก�ากบัดูแลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงด�าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ๑.๔ ให้ส�านกังบประมาณน�าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการพจิารณา

ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเข้มงวด

  ทั้งนี้ ให้ส�านักงบประมาณรับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย

 ๒. เห็นชอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐตามที่ส�านักงบประมาณเสนอ ดังนี้

  ๒.๑ ให้หน่วยงานด�าเนินการตามขั้นตอนของการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

   ๒.๑.๑ แนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีดังนี้

    ๒.๑.๑.๑ เร่งรดัระยะเวลาช่วงขัน้ตอนประกาศผลการจดัหาถงึขัน้ตอนลงนามในสญัญา และช่วงขัน้ตอน

การลงนามในสัญญาถึงขั้นตอนการสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าด�าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

    ๒.๑.๑.๒ เร่งรัดระยะเวลาในการตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

    ๒.๑.๑.๓ ให้มีการมอบอ�านาจการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานรองลงไป

    ๒.๑.๑.๔ การทบทวนความจ�าเป็นในรายการที่มีปัญหาอุปสรรค โดยพิจารณาน�าไปด�าเนินงาน

ตามนโยบายส�าคัญที่มีความพร้อมด�าเนินการ

    ท้ังนี ้การด�าเนินการตามแนวทางการเร่งรดัดงักล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
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   ๒.๑.๒ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีดังนี้

    ๒.๑.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และให้มีการรายงาน

ความคืบหน้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้หน่วยงานใช้ติดตามและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

    ๒.๑.๒.๒ เร่งรัดกระบวนการลงนามในสญัญาโดยเตรียมร่างสญัญาไว้ล่วงหน้า รวมถึงลดระยะเวลา

ในการตรวจรับงาน เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้อย่างรวดเร็ว

    ๒.๑.๒.๓ ปรับปรุงค�าสั่งมอบหมายงานภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การบัญชี และการพัสดุ

    ๒.๑.๒.๔ ลดขัน้ตอน กระบวนการ โอนงบประมาณไปยังส่วนภูมภิาค โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน ๓ วนันบัต้ังแต่วนัทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณ เพือ่ให้หน่วยงานในพืน้ทีก่่อหนีผ้กูพนัได้โดยเรว็ ตลอดจนรายงานผลการด�าเนนิงาน

และปัญหาอุปสรรค

    ๒.๑.๒.๕ งานด�าเนินการเอง เพ่ิมการเบิกจ่ายค่าแรงเป็น ๒ ครั้ง/เดือน แทนเดือนละครั้ง 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า และเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้เงินกระจายและหมุนเวียนในระบบ

    ๒.๑.๒.๖ กระจายอ�านาจให้หน่วยงานในพืน้ทีส่ามารถเบกิจ่ายเงนิค่าจ้างล่วงหน้าได้ เมือ่ท�าสญัญา

ข้อผูกพันแล้ว

    ๒.๑.๒.๗ ใช้ระบบตดิตาม Online ในการจัดท�าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจให้ผูบ้ริหารและ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก�ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ (ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมทางหลวง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า กรมทางหลวงชนบท ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๔ หน่วยงานที่มีแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายต�่ากว่าร้อยละ ๘๗ 

(กรมทรัพยากรน�้า กรมทางหลวงชนบท ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

เร่งด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๗ ต่อไป

  ๒.๒ รายจ่ายลงทุนที่ท�าสัญญาแล้วไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่มีผลงานที่ด�าเนินการไปแล้วบางส่วน ซ่ึงจะ

เป็นเม็ดเงินจากผู้รบัจ้างทีเ่ข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิอกีช่องทางหนึง่ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏบิตังิานในระบบเร่งรดั

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของส�านักงบประมาณด้วย

ที่มา  ๑. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 ๒. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๖๘๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

 ด้วยในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๓ มนีาคม ๒๕๕๘ คณะรฐัมนตรเีหน็ว่า เพือ่เป็นการลดภาระงบประมาณภาครฐั

ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ และสามารถน�าเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน 

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ให้หวัหน้าส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรอืเทยีบเท่า ผู้บรหิารของส่วนราชการทัง้ส่วนกลาง ภมิูภาค และส่วนท้องถิน่ 

กรรมการและผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิ นติบิคุคลทีร่ฐัถอืหุน้ งดเว้นการเดนิทางไปศกึษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว โดยหาก

มคีวามจ�าเป็นให้ขออนมุติัต่อรฐัมนตรเีจ้าสงักัดเป็นรายกรณี และให้รวบรวมเสนอคณะรฐัมนตรทีราบเป็นรายเดือน ทัง้น้ี ขอความร่วมมอื

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย

 ๒. หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนาให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงาน

ภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศกึษาดงูานทีศ่นูย์ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและโครงการตามแนวพระราชด�ารต่ิาง ๆ  

หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น

 ๓. ให้กระทรวงการคลังด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน

ในชั้นโดยสาร ดังนี้

  ๓.๑ ผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู (อธบิดหีรอืเทยีบเท่าผูว่้าราชการจงัหวดั ผูต้รวจราชการ เอกอคัรราชทตู 

รองปลดักระทรวง) ผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุให้เดนิทางภายในประเทศในชัน้ประหยดัและเดนิทางต่างประเทศ

ในชั้นธุรกิจ

  ๓.๒ ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอ�านวยการ ระดับสูงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

ให้เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในชั้นประหยัด

  ทั้งนี้ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังด�าเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ให้ข้าราชการถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นตั้งแต่

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ที่มา หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

47ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่อาคารส�านักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรหีรอืการประชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานที ่ถอืเป็นการประชมุทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุของฝ่ายบรหิาร 

เพราะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบาย แผนงาน โครงการ และเรื่องที่ส�าคัญ ๆ  

อันจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุการประชมุคณะรฐัมนตรี* ให้เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การประชุมคณะรัฐมนตรี
ประวิทย์  อมรฤทธิ์

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ

* เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๑. ระบบคอมพิวเตอร์
 ภายในห้องประชมุคณะรฐัมนตรีจะตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ให้แก่รฐัมนตรทีกุท่านเพือ่อ�านวย

ความสะดวกในการใช้งานให้แก่คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีสามารถรับชมข้อมูลเพื่อประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังรัฐมนตรีสามารถน�าอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Notebook 

Smartphone Tablet มาเชือ่มเข้ากบัระบบคอมพวิเตอร์ในห้องประชมุคณะรฐัมนตรเีพือ่น�าเสนอข้อมลู

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้

 ทั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งทางอินทราเน็ตของส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีและอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อ

รฐัมนตรหีรอืผู้เข้าร่วมประชมุคณะรฐัมนตรร้ีองขอเป็นรายบคุคล ท้ังนี ้เพือ่การรกัษาความปลอดภยัของ

ข้อมูลในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒. ระบบสารสนเทศ
 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วม

ประชุมสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ประกอบด้วย

 ๒.๑ ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๒.๒ ข้อมลูอนิทราเนต็ทีเ่ชือ่มต่อกบัระบบฐานข้อมลูของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี เช่น 

มตคิณะรฐัมนตร ีข้อมลูคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรฐัมนตรหีรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลูระบบ

สารสนเทศการประชมุคณะรัฐมนตร ีการตดิตามสถานภาพเร่ืองของส่วนราชการทีเ่สนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 ๒.๓ ข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงกบัส่วนราชการ อาท ิข้อมลูส�าหรบัการตรวจสอบการแต่งตัง้ข้าราชการ

การเมือง หรือข้าราชการพลเรือน

ประวิทย์  อมรฤทธิ์

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ

4๙ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



๓. ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
 ในการประชมุสาระส�าคญั (Agenda base) หรือเร่ืองทีจ่ะต้องเข้าถงึข้อมลูในพืน้ที/่กลุม่จังหวดั 

(Area base) รวมทั้งการประชุมร่วมกับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางมายังห้องประชุมคณะรัฐมนตรีได้ 

แต่คณะรัฐมนตรอีาจต้องการรับทราบข้อมลูจากผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้ ส�านกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรจีงึได้น�าระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) มาใช้ โดยทีผ่่านมาส�านกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีได้ติดตั้งระบบการประชุมทางไกลส�าหรับการประชุมระหว่างห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

กับหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

ซึง่ระบบการประชมุทางไกลทีใ่ช้งานในปัจจบุนัสามารถเชือ่มต่อกบัระบบประชมุทางไกลในห้องประชมุ

คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย หรือเชื่อมต่อ

ผ่านระบบโทรศัพท์ ISDN เท่านั้น 

 การด�าเนนิการท่ีผ่านมาได้มีการน�าระบบการประชมุทางไกลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น

 ๓.๑ การประชมุคณะรฐัมนตรีทีน่ายกรฐัมนตรีหรอืคณะรฐัมนตรร่ีวมประชมุจากสถานทีอ่ืน่ 

เช่น นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีจากบ้านพัก รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

จากห้องประชุมของกระทรวง 

 ๓.๒ การช้ีแจงข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐจากสถานที่ท�างานของผู้ชี้แจง โดยผู้ชี้แจงไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

ท�าให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 ๓.๓ การประชมุชีแ้จงและมอบนโยบายของรฐับาลต่อหวัหน้าส่วนราชการ ทัง้ทีอ่ยูใ่นส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงผ่านอุปกรณ์ควบคุมการจัดประชุมแบบหลายจุด (Multipoint 

Control Units: MCU) ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปยังศูนย์การสื่อสารเขตทั้ง ๑๒ ศูนย์เขต

ของกระทรวงมหาดไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ

 ๓.๔ การรายงานสภาพปัญหาในเขตพืน้ทีต่่าง ๆ  เพือ่ให้คณะรัฐมนตรไีด้รบัทราบสถานการณ์

ในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์อุทกภัย หรือวาตภัย การเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ

 นอกจากน้ี ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบการประชุมทางไกลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรองรับการจัดการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็) ทีม่รีะบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่ชือ่ถอืได้ เพ่ือให้ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะเข้าร่วม

ประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมจากสถานที่ต่าง ๆ  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความสะดวก

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

หรือระบบเชื่อมต่อดังกล่าวข้างต้นที่มีราคาค่อนข้างสูงมาก 
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๔. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
 ๔.๑ ระบบน�าเสนอภาพ

  นอกจากการน�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีโ่ตะประชุมคณะรฐัมนตรแีละ

ผูเ้ข้าร่วมประชมุแล้ว ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรยีงัได้ตดิตัง้ฉากรบัภาพส่วนกลาง เพือ่ให้สามารถน�าเสนอ

ข้อมูลที่หลากหลายได้ยิ่งขึ้น อาทิ การเช่ือมโยงกับระบบ Video Conference การน�าเสนอข้อมูล

แผนภูมิ (Graph) หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายจากสถานที่จริงในลักษณะ Real Time 

 ๔.๒ ระบบภาพและเสียง

  ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ติดตัง้ไมโครโฟนให้คณะรฐัมนตรแีละผูเ้ข้าร่วมประชุม

คณะรัฐมนตรีทุกท่าน เนื่องจากแต่ละคนจะมีโทนเสียงและน�้าหนักการพูดที่ไม่เท่ากัน ซึ่งจะท�าให้

การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่ไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง

จะไม่ท�าให้ตวัอืน่ ๆ  ขดัข้องด้วย นอกจากนี ้ยงัติดต้ังกล้องวงจรปิดส�าหรบัจบัภาพโดยทัว่ไปและจบัภาพ

ผู้พูดเมื่อมีการใช้ไมโครโฟน เพื่อการน�าเสนอบนฉากรับภาพส่วนกลางและบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ส�าหรบัการประชมุคณะรฐัมนตรีนอกสถานทีอ่ย่างเป็นทางการ ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ได้มีการประสานส่วนราชการที่จัดการประชุมให้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้เทียบเท่า

หรือใกล้เคียงกับที่ใช้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

แต่ละแหง่จะมีความแตกต่างกันไป อาทิ ขนาดของหอ้งประชุม อุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ ความพร้อม

ของเจ้าหน้าที ่ ดังนัน้ ในกรณกีารประชุมคณะรฐัมนตรนีอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการ จงึได้ก�าหนดให้มี

รายการอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ส�าหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่องฉายภาพ (Projector) ฉากรับภาพ กล้องจับภาพ ไมโครโฟน 

เครื่องขยายเสียง สายสัญญาณโทรศัพท์ ISDN ส�าหรับระบบการประชุมทางไกล 

 ในการด�าเนินการในระยะต่อไป (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัด

ท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมให้มากยิ่งขึ้น 

ส�าหรบัการบรหิารราชการแผ่นดนิทีมี่ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีดี่ 

โดยการเชือ่มโยงข้อมลูจากหน่วยงานผูค้รอบครองข้อมลูมายงัส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรผ่ีานระบบ

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ หรอืระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรี โดยจดัท�าเป็นรายการข้อมลูและ

แหล่งข้อมลู ด้านเศรษฐกจิ เช่น ราคาสนิค้า การประกนัรายได้ ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ข้อมลูด้านสงัคม เช่น จ�านวนประชากร การศกึษา ข้อมูลเกีย่วกับเกษตรกร เป็นต้น ข้อมลูด้านความมัน่คง 

เช่น ข้อมูลการประชุมระหว่างประเทศ

5๑ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘



 การประชมุคณะรฐัมนตรีทีจ่ดัให้มีขึน้ในทกุสปัดาห์ ถอืเป็นการประชุมทีมี่ความส�าคญั

สูงสุดของฝ่ายบริหาร เนื่องจากจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งเรื่องนโยบาย 

แผนงาน โครงการและเรือ่งทีส่�าคญั ๆ  อนัจะมผีลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ไป ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ในฐานะผูม้หีน้าทีรั่บผดิชอบการปฏบิตัภิารกจิด้านการบรหิารงานท่ัวไปของคณะรฐัมนตร ีจึงได้ให้ความส�าคญั 

ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด�าเนินงานการประชุม

คณะรัฐมนตรี ในระยะแรกต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ ได้จัดท�าโครงการการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบลดเอกสาร 

เพื่อพัฒนาการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีความทันสมัย และลดปริมาณการใช้กระดาษให้เหลือน้อยที่สุด 

ด้วยการจัดท�าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแผ่นซีดี และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชมุคณะรฐัมนตร ีเพือ่รองรบัการน�าเสนอวาระและข้อมลูประกอบอืน่ ๆ  ท่ีอยูใ่นรปูแบบอเิล็กทรอนิกส์

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจากการด�าเนินงานท�าให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลา 

 ต่อมาส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าโครงการการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบลดเอกสาร

สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการ

การประชุมคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วน ในปี ๒๕๕๗ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจัดท�าโครงการ

ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการเอกสารในกระบวนการ

เสนอเรื่องและการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนการเสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรี การจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การถาม-ตอบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีคืออะไร

ประวิทย์  อมรฤทธิ์

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ
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การแจ้งระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรแีละส่งเอกสารการประชมุคณะรฐัมนตร ีการแจ้งมตคิณะรัฐมนตรี 

รวมทัง้การสบืค้นข้อมลูมตคิณะรฐัมนตร ีให้ท�างานอยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมดในลกัษณะการท�างานแบบ 

Online ทุกขั้นตอน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี อาทิ 

ปัญหาเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรขีองส่วนราชการไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง

และการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบยีบหลกัเกณฑ์ และวธิกีารเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก�าหนดไว้ รวมทัง้ประเด็นของเรือ่งและรปูแบบของหนงัสอืไม่ชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และปัญหา

การประสานขอความเห็นในเร่ืองเร่งด่วนในเวลาจ�ากัด การส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าช้า 

และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานล่าช้า รวมทั้งการแจ้งผลการอนุมัติวาระการประชุมเป็นรายเรื่อง

ซึ่งจะท�าให้ส่วนราชการทราบล่วงหน้า และสามารถประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ทันการณ์ โดยระบบดังกล่าว

จะด�าเนินการส่งเอกสารผ่านระบบเครอืข่ายสื่อสารเฉพาะที่ส�านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ติดตัง้ให้ใชง้าน 

(Leased Line) โดยการด�าเนนิการของระบบจะมีการรักษาความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลเป็นอย่างดี 

เพราะว่าจะไม่มีการเชือ่มต่อกบัเครอืข่ายใด ๆ ทัง้สิน้ แม้กระทัง่เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เพือ่เป็นการรักษา

ข้อมูลของส่วนราชการไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก

 จากการด�าเนินการที่ผ่านมาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี (ระยะที่ ๑) 

สามารถด�าเนินการได้ดีในระดับหน่ึง แต่พบว่ามีข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคในการใช้งานบางประการที่ท�าให้

คณะรฐัมนตรแีละส่วนราชการยงัไม่สามารถใช้งานได้ดี เน่ืองจากการด�าเนินงานจ�าเป็นต้องใช้เครอืข่ายสือ่สาร

เฉพาะที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตั้งให้เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

รวมทัง้สามารถรองรบัการเข้าใช้งานระบบในภาวะฉกุเฉนิส�าหรบัหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ อาท ิกรณเีกิดสถานการณ์

น�า้ท่วม ภัยพบิตัต่ิาง ๆ  หรอืสถานการณ์การชมุนมุของกลุม่ต่าง ๆ  ตลอดจนเพือ่รองรบัการประชมุคณะรฐัมนตรี

อย่างเป็นทางการนอกสถานที ่จงึได้ปรับปรงุระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตรเีป็นระยะที ่๒ โดยการพฒันา

ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรูปแบบ Web Application และสามารถใช้งานผ่านเครื่อง

คอมพวิเตอร์ใด ๆ  ก็ได้ทีม่กีารเชือ่มต่อผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ทัง้นี ้ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตรี

ที่พัฒนาในระยะที่ ๒ จะยังคงการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบ

โดยรวม

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะท่ี ๒  

(เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗)

 ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ ประกอบด้วย

 ๑. คณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๒. ส่วนราชการระดับกระทรวง และกรม/รัฐวิสาหกิจ

 ๓. เจ้าหน้าที่ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี

 อย่างไรกต็าม การพฒันาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตรรีะยะท่ี ๒ เป็นการเพิม่ช่องทาง  

การใช้งานของผู้มีสิทธิ์ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ใช้งานยังสามารถใช้งาน

ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะท่ี ๑ จากอุปกรณ์ท่ีส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดต้ัง

ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

ใครเป็นผู ้มีสิทธ์ิใช้ระบบได้บ้าง

ประวิทย์  อมรฤทธิ์

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ
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การทำางานของระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ ๒ 

การรักษาความปลอดภัยของระบบ

 ระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรรีะยะที ่๒ เป็นการท�างานในรูปแบบ Web Application  

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้มีสิทธิ์ใช้งานสามารถเข้าถึงการท�างานในส่วนต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 ๑. การวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 ๒. การเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๓.  การเรียกดูเอกสารแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

 ๔.  การเรียกดูสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๕.  การเรียกดูมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องติดตามผลการด�าเนินงาน

 ๖.  การสืบค้นและเรียกดูมติคณะรัฐมนตรี

 ๗.  การเสนอหรือยืนยันเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ๘.  การถอนเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่ส่งไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ๙. การจัดท�าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไปยังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

 ๑๐.  การค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ๑๑.  Download Template

 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ แบ่งได้เป็น 

๒ ส่วน คือ

 ๑. การเข้าถึงจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  ระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรจีะมกีารตรวจสอบความมตีวัตนของผูเ้ข้าใช้งานก่อน 

ให้สามารถเข้าถึงระบบได้ ซึ่งเรียกว่า Secure Sockets Layer Virtual Private Network หรือ SSL VPN    

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ใช้งานที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง ๒๕๐ ผู้ใช้

 ๒. การใช้งานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี

  การเข้าใช้งานของผู้มีสิทธ์ิใช้งานจะมีการก�าหนดชื่อและรหัสของผู้ใช้งานเพื่อพิสูจน์ตัวตน     

โดยในระหว่างการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) กับเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ผูใ้ช้งาน (Client) จะมกีารเข้ารหสัข้อมลูเสมอ (Encryption) ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้น�าข้อมลูไปใช้งาน 

ในทางมิชอบ

 ทัง้น้ี เพ่ือให้ผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตรทีัง้ระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ มคีวามสะดวก 

และสามารถใช้งานได้งานคล่องตวั ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ก�าหนดชือ่และรหสัผูใ้ช้งานเป็นชดุเดยีวกนั
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อาศิรวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในศุภวาระคลายวันพระราชสมภพ ครบ ๖๐ พรรษา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

โคลงสี่  มงคลวาระพอง พระชนมา- ยุเฮย
 หกสิบพระพรรษา ผองแพรว
 สิริสวัสดิ์วัฒนา ยงยิ่ง
 พระมิ่งขวัญกองแกว กอเกื้อนิกรชน
  ดวงกมลทวยราษฎรพรอม ภักดี พระเอย
 ประณตนอมอัญชุลี อยูเกลา
 ทูนเทิดราชกรณี - ยกิจเกริก - ไกรแฮ
 ทุกหยอมยานเรือนเหยา เอกเอื้อพัฒนา
  การศึกษาการพระศาสนแจง จารจิต
 สิ่งแวดลอมชีวิต ภาคพื้น
 กินดีอยูดีสฤษฎิ์ ถวนทั่ว
 การเกษตรเฟืองฟืน พสกนอมนบคุณ
  อดุลยอัจฉริยะกอง ตระการการ
 สรรพศาสตรเปรื่องปรีชญาณ สืบสราง
 เยือนเยี่ยมทุกถิ่นฐาน ผดุงสุข พสกแฮ
 เพื่อชาติชนเอกอาง อุนเกลาทวยนิกร
  เชิญอมรไตรรัตนเอื้อ อิทธิผล
 ขจรพระเกียรติกองสกล เกริกกลา
 ทรงพระเจริญยิ่งยืนชน - มายุ
 ปวงประชาทั่วแหลงหลา ภักดิ์พรอมถวายพร

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ ประพันธ)

 จากท่ีกลาวมาขางตน การจัดทําโครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ 

เปนการตอยอดระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๑ โดยเพิ่มเติมการทํางานในรูปแบบ 

Web Application ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น คณะรัฐมนตรี สวนราชการ และผูที่เกี่ยวของ 

จึงสามารถใชงานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีไดจากอุปกรณที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ติดตัง้จากระยะที่ ๑ และยังสามารถใชงานไดจากนอกสถานที่อยางมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย

ตอระบบโดยรวม

ประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีระยะที่ ๒ 

ปจจัยที่ทําใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวาปจจัยที่จะทําใหระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี

มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

 ๑. ความหลากหลายของชองทางการใชงานระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ทัง้การใช

จากอุปกรณที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตั้ง หรือผานเครือขายอินเทอรเน็ต

 ๒. การใชงานที่สะดวกและงายยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะที่ ๑

 ๓. การเขาใชงานดวยชื่อและรหัสผูใชงานเพื่อพิสูจนตัวตนทั้งจากระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ 

เปนแบบเดียวกัน

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก โดยมีการใชอุปกรณที่เปน

ลักษณะ Mobile มากยิ่งขึ้น ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม

คณะรัฐมนตรีใหสามารถทํางานไดในรูปแบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึง รวมทั้ง

จะเชือ่มโยงกบัระบบฐานขอมลูอืน่ ๆ  อาท ิการเชือ่มตอกบัระบบเรยีกดรูะเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี

ดวยเคร่ืองแทบ็เลต็ (M-VARA) เพือ่ใหคณะรัฐมนตรีและสวนราชการไดรบัขอมลูทีค่รบถวนและถกูตองยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการเขาถึงระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําไปเผยแพรบนระบบ Cloud ตอไป

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะตอไป
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เก็บไวในหทัย

อภัยทาน 

อภยัทาน คอื การใหส่ิงท่ีไมเปนโทษ (ใหอภยั) เวลาทีโ่กรธขณะนัน้ไมรูวากําลงัคดิเร่ืองไมดขีองคนอื่น 

แตจิตที่คิดเรื่องไมดีเปนจิตอะไร และถาเกิดอกุศลบอย ๆ ใครกันที่เปนโทษ 

กระทัง่คดิรายตอผูอืน่กเ็ปนได แมไมเห็นหนากันยงัทํารายกันได กเ็หมือนโจรกบัโจรทีท่าํรายกนัไดมากมาย 

เพราะฉะนัน้ การใหอภยักไ็มมทีางทีค่นทีเ่ราโกรธจะไดรบัโทษจากความโกรธของเราได 

ถาอภัยในสิ่งที่เขาทําก็ไมยาก คือ ถาเห็นใครทําไมดีก็เปนเรื่องไมดีของเขา ถาเห็นความไมดี

ของบุคคลอื่น เดือดรอนอะไร ของคนอื่นแท ๆ ไมใชของเรา กระทั่งโกรธและไมลืม 

ยังคิดประทุษราย เบียดเบียน ทํารายใหคนอื่น ถาสะสมมากก็ไมมีทางคิดดีตอกันเลย

ถาใหอภัยไดก็คือ กุศลจิต ที่ใหความไมเปนภัยกับบุคคลอื่น

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)
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