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การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับ

ส�าหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

	 ไปไหนไปกัน	:	อุทยานแห่งชาติ

	 ภูผาม่าน	จังหวัดขอนแก่น

	 	 	ท้องถิ่นควรรู้

	 บทความพิเศษ	:	หลักการ 

ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

			 	 		บทความพิเศษ	:	โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ปั่นเพื่อพ่อ	

 Bike for Dad

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอคุยด้วย

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา		 ดร.อ�าพน		กิตติอ�าพน		เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,		สมชาย		พฤฒิกัลป์		รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	สุพศิน		สุเมธิวิทย์		รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิลาส	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ		 สิบพัน		วนวิสุทธิ์	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ		 กัญชลี		จ�านงค์วงศ์,	กานต์พิชชา		ปิ่นแก้ว,	จิตตา		กิตติเสถียรนนท์,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	ประธาน		ผุดผ่อง,	ปราณี		สาสน์ธรรมบท,	พงษ์เทพ		พ่วงเสมา,	สมศรี		นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน		 กานต์พิชชา		ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร		 กัญชลี		จ�านงค์วงศ์,	จิตตา		กิตติเสถียรนนท์

ฝ่ายจัดงานศิลป์	 ดวงกมล		แสงสุวรรณ

ฝ่ายประชาสัมพันธ	์	 วัลภา		สุขผล

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

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

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

	 ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	

๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	สลค.สาร	ขอน�าเสนอบทความพเิศษ	“หลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว”	และ	“โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ	 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสมหามงคลดงักล่าว	นอกจากนี	้ยงัมมีตคิณะรฐัมนตร	ี

ทีส่�าคญัเกีย่วกบัการเสนอเรือ่งเร่งด่วนต่อคณะรฐัมนตรี	 รวมทัง้การซกัซ้อม

แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับส�าหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตร ี
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บทความพิเศษ	 :	 “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 คัดลอกจากหนังสือจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาหลักการทรงงาน		

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

หลักการทรงงาน

	 เป็นทีป่ระจกัษ์กนัโดยทัว่กนัแล้วว่า	พระราชกรณยีกจิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงปฏบิตั	ินบัตัง้แต่เสดจ็ขึน้	

เถลงิถวลัยราชสมบตัใินปี	๒๔๘๙	ได้แสดงให้เหน็ถงึพระเมตตาและพระมหากรณุาธคุิณในการบ�าบดัทุกข์บ�ารงุสุขให้แก่พสกนกิร	

ทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทุม่เทพระวรกายตรากตร�าและมุง่มัน่เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่พสกนิกร	

ไม่ว่าจะเชือ้ชาตใิด	ศาสนาใด	หรอือยูห่่างไกลสกัเพียงใด	กม็ทิรงย่อท้อ	ทรงเข้าไปช่วยเหลอืราษฎรทัง้ด้านสาธารณสุข	การศึกษา	

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน	การเกษตร	การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	ท้ังดนิ	น�า้	ป่าไม้	และพลังงาน	หรอืแม้กระทัง่	

การจราจร	ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล

	 การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงยึดการด�าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที	่

อยู่รอบตัว	และสามารถปฏิบัติได้จริง	ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุด

ของประชาชนอย่างแท้จริง

	 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถรวบรวมได้มีดังต่อไปนี้

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทความพิเศษ	:
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ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
	 การทีจ่ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่	จะทรงศกึษาข้อมูลรายละเอยีดอย่างเป็นระบบ		

ทัง้จากข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร	แผนท่ี	สอบถามจากเจ้าหน้าที	่นกัวชิาการ	และราษฎรในพืน้ที	่ให้ได้รายละเอียด		

ที่ถูกต้อง	 เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 ตรงตามความต้องการ	

ของประชาชน

ระเบิดจากข้างใน
	 พระองค์ทรงมุง่เน้น	เรือ่งการพฒันาคน	มพีระราชด�ารัสว่า	“ต้องระเบดิจากข้างใน”	หมายความว่า		

ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน		

แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก	มิใช่การน�าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา

ชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงมองปัญหาในภาพรวม	(Macro)	ก่อนเสมอ	แต่การแก้ปัญหา	

ของพระองค์จะทรงเริม่จากจดุเลก็	ๆ 	(Micro)	คือ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีค่นมกัจะมองข้าม	ดงัพระราชด�ารสั	

ความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก	 เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็น 

การแก้อาการจรงิ	แต่ต้องแก้ปวดหวัก่อน	เพือ่ทีจ่ะให้อยูใ่นสภาพทีค่ดิได้...แบบ	(Macro)	นี	้เขาจะท�า 

แบบรือ้ทัง้หมด	ฉนัไม่เหน็ด้วย...อย่างบ้านคนอยู่	เราบอกบ้านนีม้นัผตุรงนัน้	ผตุรงนี	้ไม่คุม้ทีจ่ะไปซ่อม...

เอาตกลงรื้อบ้านนี้	ระเบิดเลย	เราจะไปอยู่ที่ไหน	ไม่มีที่อยู่...วิธีท�าต้องค่อย	ๆ	ท�า	จะไประเบิดหมด 

ไม่ได้...”
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ท�าตามล�าดับขั้น	ค่อยเป็นค่อยไป
	 ในการทรงงาน	พระองค์จะทรงเร่ิมต้นจากสิง่ท่ีจ�าเป็นของประชาชนท่ีสดุก่อน	ได้แก่	สาธารณสขุ		

เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท�าประโยชน์ด้านอื่น	 ๆ	 ต่อไปได้	 จากนั้นจะเป็นเรื่อง	

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 อาทิ	 ถนน	 แหล่งน�้าเพ่ือการเกษตร		

การอปุโภคบรโิภคทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท�าลายทรพัยากรธรรมชาต	ิรวมถงึการให้ความรู้

ทางวชิาการและเทคโนโลยทีีเ่รยีบง่าย	เน้นการปรับใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่ทีร่าษฎรสามารถน�าไปปฏิบตัไิด้	

และเกิดประโยชน์สูงสุด	ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๑๗	ความตอนหนึ่งว่า	

	 “...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น	ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน 

พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน	ใช้วธิกีารและอปุกรณ์ทีป่ระหยัด	แต่ถกูต้องตามหลกั

วชิาการ	เมือ่ได้พืน้ฐานทีม่ัน่คงพร้อมพอสมควรและปฏบิตัไิด้แล้ว	จงึค่อยสร้างค่อยเสรมิความเจรญิ	

และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป	 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ 

ให้รวดเรว็แต่ประการเดยีว	โดยไม่ให้แผนปฏบิตักิารสมัพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชน	

โดยสอดคล้องด้วย	ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง	ๆ 	ขึ้น	ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลว 

ได้ในที่สุด	ดังเห็นได้ที่อารยประเทศก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้	

	 การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช ้

ก่อนอืน่เป็นพืน้ฐานนัน้เป็นส่ิงส�าคญัอย่างยิง่ยวด	เพราะผู้ทีม่อีาชพีและฐานะเพยีงพอท่ีจะพึง่ตนเอง	 

ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน	ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม 

ความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล�าดบั	ด้วยความรอบคอบ	ระมัดระวงัและประหยดันัน้	กเ็พือ่ป้องกนั 

ความผิดพลาดล้มเหลว	และเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
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ภูมิสังคม
	 การพัฒนาใด	ๆ 	ต้องค�านึงถึงสภาพภมูปิระเทศของบรเิวณนัน้ว่าเป็นอย่างไร	รวมถงึสงัคมวทิยา

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน	 ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินที่มีความแตกต่างกัน	

ดังพระราชด�ารัส	ความตอนหนึ่งว่า

	 “...การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมูปิระเทศทางภมูศิาสตร์	และภูมปิระเทศทางสงัคมศาสตร์ 

ในสงัคมวทิยา	คอื	นสัิยใจคอของคนเราจะไปบงัคบัให้คนอืน่คดิอย่างอืน่ไม่ได้	เราต้องแนะน�า	เราเข้าไปช่วย 

โดยทีจ่ะคดิให้เขาเข้ากบัเราไม่ได้	แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว	เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจรงิ	ๆ 	แล้วก็อธิบาย 

ให้เขาเข้าใจ	หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

องค์รวม
	 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม	 (Holistic)	หรือทรงมองอย่างครบวงจร	 ในการที่จะพระราชทาน	

พระราชด�ารเิก่ียวกบัโครงการหน่ึงนัน้	จะทรงมองเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้และแนวทางแก้ไขอย่างเชือ่มโยง		

ดงัเช่น	พระราชด�าร	ิ“ทฤษฎใีหม่”	ซึง่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแนวทางหนึง่ทีพ่ระองค์ทรงมอง	

อย่างองค์รวมและเป็นขัน้เป็นตอน	ต้ังแต่การถอืครองทีด่นิโดยเฉลีย่ของประชาชนคนไทย	ประมาณ	๑๐-๑๕	ไร่		

การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้า	 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการประกอบอาชีพ	 เมื่อมีน�้า	

ในการท�าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น	 และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	 เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธี

การจัดการและการตลาด	 รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	 เพื่อพร้อมท่ีจะออกสู่	

การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร	นั่นคือทฤษฎีใหม่	ขั้นที่	๑,	๒	และ	๓
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ไม่ติดต�ารา
	 การพฒันาตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มวิีธีการทีอ่นโุลมและรอมชอม	

กับสภาพธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน	คือ	“ไม่ติดต�ารา”	ไม่ผูกมัด

ติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

ประหยัด	เรียบง่าย	ได้ประโยชน์สูงสุด
	 ในเรือ่งของความประหยดันี	้ประชาชนชาวไทยทราบกนัดว่ีา	เรือ่งส่วนพระองค์กท็รงประหยดัมาก	

ดังท่ีเราเคยเห็นว่า	 หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร	 หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์	

ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน	ดังที่	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	เคยเล่าว่า

	 “...กองงานในพระองค์โดยท่านผูห้ญงิบตุร	ีวรีะไวทยะ	บอกว่าปีหนึง่พระองค์เบิกดนิสอ	๑๒	แท่ง	 

เดอืนละแท่ง	ใช้จนกระทัง่กดุ	ใครอย่าไปท้ิงของท่านนะ	จะกริว้เลย	ประหยัดทุกอย่าง	เป็นต้นแบบทุกอย่าง	 

ทกุอย่างนี้มีค่าส�าหรบัพระองคห์มด	ทกุบาททกุสตางค์จะใช้อย่างระมดัระวงั	จะสัง่ให้เราปฏบิตังิาน

ด้วยความรอบคอบ...”	

	 ขณะเดยีวกนัการพฒันาและช่วยเหลอืราษฎร	ทรงใช้หลกัในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรยีบง่าย	

และประหยดั	ราษฎรสามารถท�าได้เอง	หาได้ในท้องถิน่และประยกุต์ใช้สิง่ทีมี่อยูใ่นภูมิภาคนัน้	ๆ 	มาแก้ไข	

ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก	ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ให้ปลูกป่า	 โดยไม่ต้องปลูก	 โดยปล่อยให้ข้ึนเองตามธรรมชาติ	 จะได้ประหยัด 

งบประมาณ...”
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ท�าให้ง่าย
	 ด้วยพระอจัฉรยิภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ท�าให้การคดิค้น	

ดดัแปลง	ปรบัปรงุ	และแก้ไขงานการพฒันาประเทศตามแนวพระราชด�ารดิ�าเนนิไปได้โดยง่าย	ไม่ยุง่ยาก	

ซับซ้อน	และทีส่�าคญัอย่างยิง่	คอื	สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละระบบนเิวศโดยส่วนรวม	ตลอดจน	

สภาพทางสงัคมของชมุชนนัน้	ๆ 	โปรดทีจ่ะท�าสิง่ทีย่ากให้กลายเป็นง่าย	ท�าสิง่ทีส่ลบัซบัซ้อนให้เข้าใจง่าย		

อนัเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาตเิป็นแนวทางนัน่เอง	แต่การท�าสิง่ยากให้กลายเป็นง่ายนัน้	

เป็นของยาก	 ฉะนั้นค�าว่า	 “ท�าให้ง่าย”	 จึงเป็นหลักคิดส�าคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบ	

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การมีส่วนร่วม
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย	 จึงทรงน�าการประชาพิจารณ์มาใช	้

ในการบริหาร	เพือ่เปิดโอกาสให้สาธารณชน	ประชาชน	หรอืเจ้าหน้าทีท่กุระดบัได้มาร่วมกนัแสดงความคดิเหน็	

เกี่ยวกับความต้องการของสาธารณชน	ดังพระราชด�ารัส	ความตอนหนึ่งว่า	

	 “...ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้างขวางหนักแน่น	รู้จักรับฟังความคิดเห็น	แม้กระทั่ง

ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด	เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ	การระดม

สตปัิญญาและประสบการณ์อนัหลากหลาย	มาอ�านวยการปฏบิตังิานให้ประสบความส�าเรจ็ทีส่มบรูณ์

นั่นเอง...”
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ประโยชน์ส่วนรวม
	 การปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิและการพระราชทานพระราชด�ารใินการพฒันาและช่วยเหลอืพสกนกิร	

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 ดังพระราชด�ารัส	

ความตอนหนึ่งว่า

	 “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสยีสละส่วนตวัเพือ่ส่วนรวม	อนัน้ีฟังจนเบือ่	อาจจะร�าคาญด้วยซ�า้ว่า	 

ใครต่อใครกม็าบอกว่าขอให้คดิถงึประโยชน์ส่วนรวม	อาจมานึกในใจว่า	ให้	ให้อยูเ่ร่ือย	แล้วส่วนตวั 

จะได้อะไร	ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น	มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว	เป็นการให้เพื่อตัวเอง 

สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”	

พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔

	 “...งานราชการนัน้	เป็นงานส่วนรวม	มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชน์ของบ้านเมือง	และประชาชนทุกคน	 

ผู้ปฏบัิตบิรหิารงานราชการจงึต้องค�านงึถงึความส�าเรจ็ของงานเป็นส�าคัญ	อย่านกึถงึบ�าเหนจ็รางวลั

หรอืประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก	มฉิะนัน้งานในหน้าท่ีจะบกพร่อง	เกดิเป็นผลเสยีหายแก่ตน	แก่งาน

ส่วนรวมของชาติได้	ขอให้ถือว่า	การท�างานในหน้าที่ได้ส�าเร็จสมบูรณ์	เป็นทั้งรางวัลและประโยชน ์

อันประเสริฐสุด	เพราะจะท�าให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง...”

พระบรมราโชวาท วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
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บริการรวมที่จุดเดียว	One	Stop	Services
	 การบริการที่รวมจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ	หรือ	One	Stop	Services		

ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย	 โดยทรงให้ศูนย์ศึกษา	

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริเป็นต้นแบบ	 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ		

จะประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย	โดยมหีน่วยงานราชการต่าง	ๆ 	มาร่วมด�าเนนิการและให้บรกิารแก่ประชาชน		

ณ	ที่แห่งเดียว	ดังพระราชด�ารัส	ความตอนหนึ่งว่า

	 “...กรม	กองต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประชาชนทกุด้านได้สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็	 

ปรองดองกนั	ประสานกนั	ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน	แต่ว่าอาจจะมงีานถือว่าเป็นศูนย์ 

ของตวัเอง	คนอืน่ไม่เกีย่วข้อง	และศนูย์ศกึษาการพฒันาเป็นศนูย์ทีร่วบรวมก�าลงัทัง้หมดของเจ้าหน้าท่ี 

ทกุกรม	กอง	ทัง้ในด้านเกษตรหรือในด้านสงัคม	ทัง้ในด้านหางาน	การส่งเสริมการศกึษามาอยูด้่วยกัน	 

กห็มายความว่าประชาชน	ซึง่จะต้องใช้วิชาการท้ังหลายกส็ามารถท่ีจะมาด	ูส่วนเจ้าหน้าท่ีจะให้ความอนเุคราะห์ 

แก่ประชาชนกม็าอยูพ่ร้อมกนัในทีเ่ดยีวเหมอืนกนั	ซ่ึงเป็นสองด้าน	กห็มายถงึว่า	ทีส่�าคญัปลายทาง

คือ	ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”

ใช้ธรรมชาติ	ช่วยธรรมชาติ
	 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 ทรงมองอย่างละเอียด	

ถงึปัญหาธรรมชาติ	หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาต	ิจะต้องใช้ธรรมชาตเิข้าช่วยเหลอื	อาท	ิการแก้ไขปัญหา	

ปา่เสือ่มโทรม	ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิการปลกูป่า	โดยไมต่อ้งปลกู	ปล่อยให้ธรรมชาตชิ่วยในการ

ฟื้นฟูธรรมชาติ	หรือแม้กระทั่ง	การปลูกป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	ได้แก่	ปลูกไม้เศรษฐกิจ	ไม้ผล		

และไม้ฟืน	นอกจากได้ประโยชน์ตามชือ่ของมนัแล้วยังช่วยรกัษาความชุม่ชืน้ให้แก่พืน้ดินด้วย	เหน็ได้ว่า	

ทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน	ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ใช้อธรรมปราบอธรรม
	 ทรงน�าความจรงิในเรือ่งความเป็นไปแห่งธรรมชาตแิละกฎเกณฑ์ของธรรมชาตมิาเป็นหลักการ		

แนวปฏิบัตทิีส่�าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลีย่นแปลงสภาวะท่ีไม่ปกตเิข้าสูร่ะบบท่ีเป็นปกต	ิเช่น		

การน�าน�า้ด	ีขบัไล่น�า้เสยี	หรอืเจือจางน�า้เสยีให้กลบัเป็นน�า้ด	ีตามจงัหวะการขึน้ลงตามธรรมชาตขิองน�า้		

การบ�าบดัน�า้เน่าโดยใช้ผกัตบชวา	ซึง่มตีามธรรมชาติให้ดดูซมึสิง่สกปรกปนเป้ือนในน�า้	ดงัพระราชด�ารสั	

ความว่า	“ใช้อธรรมปราบอธรรม”

ปลูกป่าในใจคน
	 การบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืง	เพือ่ประโยชน์ของตนเองเป็นการสร้าง	

ความเสยีหายให้ส่ิงแวดล้อม	ปัญหาความไม่สมดลุจงึบงัเกดิขึน้	ดงันัน้	ในการทีจ่ะฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

ให้กลบัคนืมา	จะต้องปลกูจติส�านกึในการรกัผนืป่าให้แก่คนเสยีก่อน	ดงัพระราชด�ารสั	ความตอนหนึง่ว่า	

	 “...เจ้าหน้าทีป่่าไม้ควรจะปลกูต้นไม้ลงในใจคนเสยีก่อน	แล้วคนเหล่านัน้กจ็ะพากนัปลกูต้นไม้ 

ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”



11ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘



สลค.สาร12

ขาดทุนคือก�าไร	คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน
	 “...ขาดทุน	คอื	ก�าไร	Our	loss	is	our	gain...การเสียคอืการได้	 

ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า	 และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น	 เป็นการนับ 

ที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

	 พระราชด�ารัสดังกล่าว	 คือ	 หลักการในพระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย	 “การให้”	 และ	 “การเสียสละ”	

เป็นการกระท�าอนัมผีลเป็นก�าไรคอืความอยูด่มีสีขุของราษฎร	ซึง่สามารถ	

สะท้อนให้เหน็เป็นรูปธรรมชัดเจนได้	ดังพระราชด�ารสัทีไ่ด้พระราชทาน	

แก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯ	 ถวายพระพร	 เนื่องใน	

โอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาเมือ่วนัที	่๔	ธนัวาคม	๒๕๓๔	ณ	ศาลาดสุดิาลยั		

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	ความตอนหนึ่งว่า

	 “...ประเทศต่าง	ๆ 	ในโลก	ในระยะ	๓	ปี	มานี	้คนทีก่่อตัง้ประเทศ 

ที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ 

ล่มสลายลงไปแล้ว	เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรอื	เมืองไทยนบัว่า 

อยูไ่ด้มาอย่างด	ีเมือ่ประมาณ	๑๐	วนัก่อน	มชีาวต่างประเทศมาขอพบ	 

เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะท�าอย่างไร	 

จงึได้แนะน�าว่า	ให้ปกครองแบบคนจน	แบบทีไ่ม่ตดิต�ารามากเกนิไป	 

ท�าอย่างมีสามัคค	ี มีเมตตากัน	 ก็จะอยู่ได้ตลอด	 ไม่เหมือนกับคนที ่

ท�าตามวชิาการ	ทีเ่วลาปิดต�าราแล้ว	ไม่รูจ้ะท�าอย่างไร	ลงท้ายกต้็อง 

เปิดหน้าแรก	เริม่ใหม่	ถอยหลังเข้าคลอง	ถ้าเราใช้ต�าราแบบอะลุม้อล่วยกนั 

ในทีส่ดุได้กเ็ป็นการด	ีให้โอวาทเขาไปว่า	ขาดทนุเป็นการได้ก�าไรของเรา	 

นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่	แต่เราอธิบายได้ว่า	ถ้าเราท�าอะไร 

ทีเ่ราเสยี	แต่ในท่ีสุดเราเสยีนัน้	เป็นการได้ทางอ้อม	ตรงกบังานของรฐับาล 

โดยตรง	เงนิของรฐับาลหรอือกีนัยหนึง่คอืเงนิของประชาชน	ถ้าอยากให้ 

ประชาชนอยู่ดี	กินดี	ก็ต้องลงทุน	ต้องสร้างโครงการ	ซึ่งต้องใช้เงิน 

เป็นร้อย	เป็นพัน	หมืน่ล้าน	ถ้าท�าไปเป็นการจ่ายเงินของรฐับาล	แต่ในไม่ช้า	 

ประชาชนจะได้รบัผล	ราษฎรอยู่ดกีินดี	ราษฎรได้ก�าไรไป	ถ้าราษฎร 

มรีายได้	รฐับาลกเ็กบ็ภาษไีด้สะดวก	เพือ่ให้รฐับาลได้ท�าโครงการต่อไป	

เพือ่ความก้าวหน้าของประเทศชาต	ิถ้ารู้รัก	สามคัค	ีรู้เสยีสละ	คอืการได้ 

ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า	 และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น	 เป็นการนับ 

ที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”



13ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

การพึ่งตนเอง
	 การพฒันาตามแนวพระราชด�ารสัเพือ่แก้ไขปัญหาในเบือ้งต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	

เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ารงชีวิตได้ต่อไป	 แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถ		

อยูใ่นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ	“พึง่ตนเองได้”	ในท่ีสดุ	ดงัพระราชด�ารสั	ความตอนหนึง่ว่า	

	 “...การช่วยเหลอืสนบัสนนุประชาชนในการประกอบอาชพีและตัง้ตวัให้มคีวามพอกนิพอใช้	

ก่อนอื่นเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวด	 เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้	 ย่อมสามารถ 

สร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...”

พออยู่พอกิน
	 การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย		

ท�าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง		

จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ท�าให้ราษฎร	

ตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ	 จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกรมีความกินดีอยู่ดี		

มีชีวิตอยู่ในขั้น	“พออยู่พอกิน”	ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป

	 ในการพัฒนานั้น	 หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย	 แต่ต้องใช้ความคิด	

และก�าลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลส�าเร็จ	 ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

จงึท�าให้คนทัง้หลายได้ประจักษ์	ว่าแนวพระราชด�ารใินพระองค์น้ัน	“เรยีบง่าย	ปฏบิตัไิด้ผล”	เป็นทีย่อมรบั	

โดยทั่วกัน	
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เศรษฐกิจพอเพียง
	 “เศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นปรชัญาช้ีแนวการด�ารงอยู่และปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั	 

ครอบครวั	ระดบัชมุชน	จนถงึระดบัรฐั	ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง	 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 

ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	รวมถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุม้กนัในตวัท่ีดพีอสมควร	 

ต่อมผีลกระทบใด	ๆ 	อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน	ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู	้ 

ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอย่างยิง่	ในการน�าวชิาการต่าง	ๆ 	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการ 

ทกุขัน้ตอน	และขณะเดยีวกันจะต้องเสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาต	ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั	 

นักทฤษฎี	และนักธุรกิจในทุกระดับ	ให้มีส�านึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	และให้มีความรอบรู ้

ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา	และความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุล 

และพร้อมต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	และกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อม	

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด”ี

ความซื่อสัตย์	สุจริต	และกตัญญู
	 “...การพฒันาชนบท	เป็นงานทีส่�าคญั	เป็นงานยาก	เป็นงานทีจ่ะต้องท�าให้ได้ด้วยความสามารถ	 

ด้วยความเฉลยีวฉลาด	คอืทัง้เฉลยีวทัง้ฉลาด	ต้องท�าด้วยความบริสทุธิใ์จ	มไิด้มุง่หมายหากนิด้วยวธิใีด	ๆ 	 

ใครอยากหากนิขอให้ลาออกจากต�าแหน่งไปท�าการค้าขายดกีว่า	เพราะว่าท�าผิดพลาดไปแล้วบ้านเมืองล่มจม	 

และเมื่อบ้านเมืองล่มจมแล้ว	เราก็อยู่ไม่ได้ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๒๑

	 “...คนทีไ่ม่มคีวามสจุรติ	คนทีไ่ม่มคีวามมัน่คง	ชอบแต่มกัง่าย	ไม่มวีนัจะสร้างสรรค์ประโยชน์

ส่วนรวมทีส่�าคญัอนัใดได้	ผูท้ีม่คีวามสจุรติและความมุ่งมัน่เท่านัน้	จงึจะท�างานส�าคญัยิง่ใหญ่ทีเ่ป็นคณุ	 

เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส�าเร็จ...”	

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

	 “...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ	 แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

ได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต	ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”	

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ 

	 “...ผู้ว่า	CEO	ต้องเป็นคนทีส่จุรติ	ทจุรติไม่ได้	ถ้าทจุรติแม้แต่นดิเดยีวกข็อแช่งให้มอีนัเป็นไป...”	

	 “...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต	 ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง	 ที่เมืองไทยพังมา

เพราะมีทุจริต...”	

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

ท�างานให้สนุก	มีความสุขในการท�างาน
	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมคีวามสขุอยูก่บัการปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิเพือ่ช่วยเหลอื	

พสกนิกรของประองค์ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน	 ครั้งหนึ่งเคยมีพระราชด�ารัสกับผู้ตามเสด็จ		

ความว่า	

	 “...ท�างานกับฉัน	ฉันไม่มีอะไรจะให้	นอกจากการมีความสุขร่วมกัน	ในการท�าประโยชน์

ให้กับผู้อื่น...”



15ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

ความเพียร	:	พระมหาชนก
	 ความเพียรมีตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ในพระราชนิพนธ์	

พระมหาชนก	 ซึ่งเป็นเร่ืองราวของกษัตริย์ผู้มีความเพียรพยายาม		

แม้จะไม่เหน็ฝ่ัง	กย็งัว่ายน�า้ต่อไป	เพราะถ้าไม่เพยีรว่ายกจ็ะตกเป็นอาหาร		

ปู	ปลา	และไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน�้าไป

	 “...คนเราท�าอะไรต้องมีความเพียร	 แม้ไม่เห็นฝั่ง	 ก็ต้อง 

ว่ายน�า้และมคี�าตอบอยู่ว่ามีประโยชน์อย่างไร	เพราะถ้าหากไม่เพยีร 

ท่ีจะว่ายน�า้เป็นเวลา	๗	วนั	๗	คืน	กจ็ะไม่พบเทวดา	คนอืน่ไม่มคีวามเพยีร 

ทีจ่ะว่ายน�า้	ก็จมเป็นอาหารของปลา	ของเต่า	เพราะฉะนัน้	ความเพยีร 

แม้จะไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่	ก็ต้องเพียรว่ายน�้าต่อไป...”

รู้	รัก	สามัคคี
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสในเรื่อง		

“รู	้รกั	สามคัค”ี	มาอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เป็นค�าสามค�าทีม่ค่ีาและมีความหมาย	

ลึกซึ้ง	พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย	

	 รู	้:	การท่ีเราจะลงมอืท�าสิง่ใดนัน้	จะต้องรูเ้สยีก่อน	รูถึ้งปัจจัย

ทั้งหมด	รู้ถึงปัญหา	และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	

	 รัก	 :	 คือความรัก	 เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว		

จะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น	ๆ	

	 สามัคคี	:	การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น	ควรค�านึงเสมอว่า	เราจะ

ท�างานคนเดียวไม่ได้	ต้องท�างานร่วมมอืร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมูค่ณะ	

จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ความอดทน	มุ่งมั่น	ยึดธรรมะ	และความถูกต้อง
	 การปฏบัิตพิระราชกรณยีกิจเพือ่ช่วยเหลอืพสกนกิรของพระองค์ทีป่ระสบความทกุข์ยากเดอืดร้อน		

เป็นตัวอย่างของความอดทน	มุ่งมั่นที่จะทรงแก้ไขปัญหาให้ส�าเร็จลุล่วง

	 “...การสร้างสรรค์ตนเอง	การสร้างบ้านเมอืงกต็าม	มใิช่ว่าสร้างในวนัเดยีว	ต้องใช้เวลา	ต้องใช้ 

ความเพยีร	ต้องใช้ความอดทนเสยีสละ	แต่ส�าคญัท่ีสดุคอืความอดทนคอืไม่ย่อท้อ	ไม่ย่อท้อในสิง่ท่ีดงีาม	 

สิง่ทีด่งีามนัน้ท�ามนัน่าเบือ่	บางทเีหมอืนว่าไม่ได้ผล	ไม่ดัง	คือดูมันครึ	ท�าดีนี	่แต่ขอรบัรองว่าการท�าให้ดี 

ต้องมคีวามอดทน	เวลาข้างหน้าจะเหน็ผลแน่นอนในความอดทนของตน	ในความเพยีรของตน	ต้องถือว่า	 

วนันีเ้ราท�ายังไม่ได้ผล	อย่าไปท้อ	บอกว่าวนันี	้เราท�าแล้วกไ็ม่ได้ผล	พรุง่นีเ้ราจะต้องท�าอกี	วนันีเ้ราท�า	 

พรุ่งนี้เราก็ท�า	 อาทิตย์หน้าเราก็ท�า	 เดือนหน้าเราก็ท�า	 ผลอาจได้ปีหน้า	 หรืออีกสองปีหรือสามป ี

ข้างหน้า...”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ 

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖



17ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ด้วยความท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย	 ท�าให้พวกเรา	

ชาวไทยได้เหน็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิ	ไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	อยูเ่สมอ		

โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน	ห่างไกล	และทุรกันดาร	ซึ่งพระองค์จะทรงใช้เวลาประทับอยู่ตามเขตภูมิภาคมากกว่า

ในกรุงเทพมหานคร	 ทั้งนี้	 เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เก่ียวกับ

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ในแต่ละภูมิภาค	 นอกจากนี้	 พระองค์ยังทรงสังเกตการณ์และทรงส�ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์	

ไปพร้อม	ๆ	กัน	เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ส�าหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการด�าเนินงานโครงการ

ตามพระราชด�าริต่อไป	

	 พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทยทั้งหลาย	

ในระยะต้นแห่งการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น	 เป็นพระราชด�าริด้านการแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์

เป็นส่วนใหญ่	 เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว	 กิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร	 อีกทั้ง	

การบรกิารสาธารณสขุในชนบท	กย็งัมไิด้แพร่หลาย	พระราชกรณยีกิจในระยะช่วงแรก	ช่วงระหว่างปี	๒๔๙๓-๒๕๐๕		

จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า	ยังไม่ได้เป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบัน

	 พระราชด�าริเริ่มแรกที่เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นในปี	๒๔๙๔	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		

ให้กรมประมงน�าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง	 ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหาร	

และการเกษตรแห่งสหประชาชาตเิข้าไปเลีย้งในสระน�า้ของพระทีน่ัง่อัมพรสถาน	และเมือ่วนัที	่๗	พฤศจิกายน	๒๔๙๖		

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศนี้แก่ก�านันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ	เพื่อจะได้น�าไปเลี้ยง

เผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตนเพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บทความพิเศษ	:

ที่มา	:	เว็บไซต์ของส�านักประชาสัมพันธ์	เขต	๖	(กรมประชาสัมพันธ์)

	 http://region6.prd.go.th/main.php?filename=royal_project
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	 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีนั่บได้ว่าเป็นโครงการพฒันาชนบทโครงการแรกเกิดขึน้ในปี	๒๔๙๕		

โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานรถบลูโดเซอร์	ให้หน่วยต�ารวจตระเวนชายแดน	

ค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล	ต�าบลหินเหล็กไฟ	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์	

เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน�าผลผลิตออกมาจ�าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น	

	 การด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	ให้เป็นไปตามแนวพระราชด�าริและบรรลวุตัถุประสงค์	

มีหลักการส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	

	 	 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มุ่งช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีราษฎร	

ก�าลังประสบอยู่ในขณะนั้น	ซึ่งเป็นการแก้ไขอย่างรีบด่วน	เช่น	กรณีเขตพื้นที่อ�าเภอละหานทราย	จังหวัดบุรีรัมย์		

ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต	์	

ทีข่บวนการพัฒนาของรฐัยงัเข้าไปไมถ่ึง	ในช่วงระยะเวลานัน้	ภายหลงัจากมโีครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ		

เข้าไปด�าเนินการแล้ว	 ปัญหาความม่ันคงท่ีเคยมีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด	 แม้กระทั่งปัจจุบัน	

โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะมีผลระยะยาวต่อไปคือ	 การแก้ไขปัญหาจราจรและการป้องกันน�้าท่วม	

ในเขตกรุงเทพมหานคร	เป็นต้น

	 ๒.	 การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน

	 	 พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาท่ีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะของการพ่ึงตนเอง	 โดยม	ี

พระราชประสงค์ทีจ่ะช่วยเหลอืราษฎรตามความจ�าเป็นและเหมาะสมกบัสถานภาพ	เมือ่ราษฎรสามารถพึง่ตนเองได้		

ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ล�าบาก

	 ๓.	 การพึ่งตนเอง

	 	 เมื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว	 ก็จะเป็นการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพ		

ในลักษณะของการพึ่งตนเอง	 ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เน้นหลัก	 “การพึ่งตนเอง”		

เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร	 เช่น	 โครงการธนาคารข้าว	 โครงการธนาคารโค-กระบือ	 และ	

โครงการพฒันาทีด่นิตามพระราชประสงค์	“หบุกระพง”	อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีซึง่ด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชน	

มีที่อยู่อาศัยท�ากิน	และรวมตัวกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์	เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและการท�ามาหากินร่วมกัน		

นอกจากนั้น	 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในระยะหลังก็ล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถ	

ช่วยตวัเองได้	เพราะเป็นโครงการทีส่นบัสนนุให้ประชาชนสามารถประกอบอาชพีให้ได้ผลและมปีระสทิธภิาพ	เช่น	

การพัฒนาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร	การให้การอบรมความรูส้าขาต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านการเกษตรและศิลปาชพีพเิศษ	เป็นต้น



19ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

	 ๔.	 การส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม

	 	 ด้วยพระราชประสงค์ทีต้่องการให้ราษฎรได้รบัในสิง่ทีข่าดแคลน	และต้องมีตวัอย่างของความส�าเรจ็	

จงึทรงพระราชด�ารใิห้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินทุกภมูภิาคของประเทศเพือ่ใช้เป็น

สถานที่ศึกษา	ทดลอง	วิจัย	และแสวงหาความรู้สมัยใหม่ที่ราษฎรรับได้และน�าไปด�าเนินการเองได้	โดยต้องเป็น

วิธีการที่ประหยัด	เหมาะสม	และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

	 ๕.	 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงโดยมิได้	

มีการฟื้นฟูขึ้นมา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

เป็นอย่างยิ่ง	เพราะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ต่าง	ๆ

	 ๖.	 การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรม	

และบรกิารเป็นหลกั	ท�าให้สงัคมไทยเริม่เปลีย่นจากสงัคมชนบทสูค่วามเป็นสังคมเมืองมากขึน้	ปัญหาทีเ่กิดตามมา

คอืปัญหาทางด้านความเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารทิีจ่ะแก้ไขปัญหา	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งของการก�าจัดน�า้เสียในกรุงเทพมหานครและในเมอืงหลักในต่างจงัหวดัด้วยวธิกีารต่าง	ๆ

	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป	ดังนี้

	 โครงการตามพระราชประสงค	์คือโครงการที่ทรงศึกษา	ทดลอง	ปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์	จนเมื่อ	

แน่พระราชหฤทัยว่าโครงการนั้น	 จะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์กับประชาชน	 จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		

ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อไป

	 โครงการหลวง	พืน้ทีด่�าเนนิการของโครงการหลวงส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตภาคเหนอื	เนือ่งจากเป็นถิน่ทีอ่ยู	่

ของชาวไทยภเูขา	ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมพีระมหากรณุาธคิณุทีจ่ะพฒันาความเป็นอยูข่องชาวไทยภเูขา	

ให้อยู่ดี	กินดี	เลิกการปลูกฝิ่น	และการท�าไร่เลื่อนลอย	อีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบ�ารุงรักษาต้นน�้าล�าธาร	

บริเวณป่าเขา	 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุ่มด้านล่าง	ซึ่งการพัฒนาต่าง	ๆ	กว่าจะเกิดผล	ล้วนแต่กินเวลานาน	

นับสิบปี	 ซึ่งชาวไทยภูเขาเหล่านี้	 มีความจงรักภักดีต่อพระองค์	 พร้อมท้ังเรียกขานพระองค์ว่า	 “พ่อหลวง”		

และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ว่า	 “แม่หลวง”	 รวมถึงเรียกโครงการของทั้งสองพระองค์ว่า	

“โครงการหลวง”
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	 โครงการในพระบรมราชานเุคราะห์	โครงการในพระบรมราชานเุคราะห์	คอืโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็	

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อแนะน�าหรือแนวพระราชด�าริให้ไปด�าเนินการ	ซึ่งโครงการประเภทนี้จะด�าเนินการ

โดยหน่วยงานเอกชน	เช่น	โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง	อ�าเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้จัดและด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ	 โครงการพจนานุกรม	 โครงการ

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน

	 โครงการตามพระราชด�าริ	 จะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา	

และทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ	 ปัจจุบันโครงการตามพระราชด�ารินี้	 เรียกว่า	

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	 มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ทดลองและงานวิจัย	 โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินี้	 มีท้ังท่ีเป็นโครงการระยะส้ันและโครงการ	

ระยะยาว

	 ในการด�าเนินการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�ารินี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษา

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 ทั้งการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง	

ก่อนจะทรงลงมอืปฏบิติัอย่างจรงิจัง	ทัง้นีพ้ระองค์ได้มพีระราชด�ารัสเกีย่วกบัการด�าเนนิการอยูเ่สมอว่า	แนวพระราชด�าริ	

ในพระองค์เป็นเพียงข้อเสนอแนะ	ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องน�ามาพิจารณา	วิเคราะห์	และกลั่นกรอง	

ตามหลักวิชาการ	 หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์คุ้มค่า	 จึงจะลงมือปฏิบัติต่อไป		

แต่หากไม่เกิดประโยชน์	ไม่เหมาะสมที่จะด�าเนินการ	ก็สามารถล้มเลิกได้

	 หน่วยงานทีมี่หน้าทีป่ระสานงานและประสานแผนต่าง	ๆ 	เพือ่ให้แต่ละหน่วยงานท่ีรบัโครงการอนัเนือ่งมาจาก	

พระราชด�าริไปปฏิบัติ	คือ	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

หรือส�านักงาน	 กปร.	 ซึ่งนอกจากการประสานงานในแต่ละขั้นตอนแล้ว	 ส�านักงาน	 กปร.	 ยังจะได้ติดตาม	

และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ	ๆ	ทั้งนี้	ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�าเนิน	

ไปทอดพระเนตรโครงการต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ันเมื่อทรงมีโอกาส	 เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าและทรงติดตาม	

ผลงานต่าง	ๆ	ด้วยพระองค์เอง

	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงาน	 กปร.	 ในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	๒๕๒๕-๒๕๔๖	มีจ�านวน	๓,๒๙๘	โครงการ	แยกออกเป็นประเภทต่าง	ๆ	ได้	๘	ประเภท	คือ

	 ๑.	 การเกษตร	 แนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ	

การผลิตทางการเกษตร	จะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า	ทดลอง	และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่	ๆ	ทั้งพืชเศรษฐกิจ	

พืชสมุนไพร	 รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ์สัตว์ต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น	 ๆ		

ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 มีราคาถูก	 ใช้เทคโนโลยีง่ายไม่สลับซับซ้อน	 เกษตรกร

สามารถด�าเนนิการเองได้	นอกจากนี	้ยงัทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยดึติดกบัพชืผลทางการเกษตรเพยีงอย่างเดยีว		

เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ	หรือความแปรปรวนทางการตลาด		

แต่เกษตรกรควรจะมรีายได้จากด้านอืน่นอกเหนอืไปจากการเกษตรเพ่ิมข้ึนด้วย	เพ่ือจะได้พ่ึงตนเองได้ในระดบัหนึง่

	 ๒.	 สิ่งแวดล้อม	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องได้รับการด�าเนินการแก้ไขควบคู่ไปกับ	

การพัฒนาความเจริญก้าวหน้า	 เพราะย่ิงมีความเจริญก้าวหน้า	 ย่อมหมายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งก่อตัวและ	

ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามกันไป	 ซึ่งโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริจะเป็นวิธีการที่จะท�านุบ�ารุง	

และปรับปรงุสภาพทรพัยากรและสิง่แวดล้อมให้ดข้ึีนในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ	

ดิน	น�้า	และป่าไม้
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	 ๓.	 การสาธารณสุข	 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ประชาชน	

ในระยะแรก	ๆ 	ล้วนแต่เป็นโครงการด้านสาธารณสขุ	เพราะพระองค์ทรงเหน็ว่าหากประชาชนมร่ีางกายทีส่มบรูณ์

แข็งแรงจะน�าไปสู่สขุภาพจติทีดี่และส่งผลให้การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดไีปด้วย	พระองค์จงึทรงให้ความส�าคัญ

แก่งานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

	 ๔.	 การส่งเสริมอาชีพ	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อได้ด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค	์

ของโครงการแล้ว	จะเกิดการส่งเสรมิอาชีพแก่ราษฎรในพืน้ท่ีใกล้เคยีง	โดยเฉพาะศนูย์ศึกษาการพฒันาทัง้หลายนัน้		

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการศึกษา	 ค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย	 เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ		

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 และการประกอบอาชีพของราษฎรในภูมิภาคนั้น	 ๆ	 เพื่อให้ราษฎรน�าไปปฏิบัติ	

ได้อย่างจริงจัง	ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นก็มีจ�านวนไม่น้อย	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้	จึงได้มีโครงการเกี่ยวกับประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรง

	 ๕.	 การพัฒนาแหล่งน�้า	การพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือการเพาะปลูกหรือการชลประทาน	 นับว่าเป็นงาน	

ทีม่คีวามส�าคญัและมปีระโยชน์อย่างยิง่ส�าหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	เพราะเกษตรกรจะสามารถท�าการ

เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี	 เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน		

ซึ่งต้องอาศัยเพียงน�้าฝนและน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติเป็นหลัก	 ท�าให้พืชได้รับน�้าไม่สม�่าเสมอและไม่เพียงพอ	

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งน�า้มากกว่าโครงการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริประเภทอื่น

	 ๖.	 การคมนาคมส่ือสาร	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านคมนาคมสื่อสารส่วนใหญ่	

จะเป็นโครงการเก่ียวกับปรับปรุงถนนหนทาง	 การก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึง	

การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญของการน�าความเจริญไปสู่ชนบท	 การสื่อสารติดต่อที่ดียังผลส�าคัญ	

ท�าให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 ๗.	 สวัสดิการสังคม	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านสวัสดิการสังคมจะเป็นโครงการ	

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ท�ากินและได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	

ซึ่งจะท�าให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก

	 ๘.	 อื่นๆ	 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริประเภทอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 โครงการอันเนื่องมาจาก	

พระราชด�าริที่นอกเหนือจากโครงการทั้ง	๗	ประเภท	ที่ระบุมาแล้วข้างต้น	 เช่น	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งหลาย	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน�้าทะเลกัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดเพชรบุรี	นอกจากนั้นยังรวมถึงโครงการด้านการศึกษา	การวิจัย	การจัดและพัฒนาที่ดิน



สลค.สาร22

 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชปณิธานที่จะจัดกิจกรรมจักรยานร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจเทิดพระคุณพ่อ  

เพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส เพื่อชมศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ (โขน)

 กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในทั้ง ๗๗ จังหวัด   

ทัว่ประเทศไทย และอกี ๖๖ เมอืงทัว่โลก โดยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธาน 

น�าขบวนจักรยานตามเส้นทางที่ก�าหนด โดยเส้นทางส่วนกลางกรุงเทพมหานครเริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณ 

พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ประตูน�้า ส่ีแยกปทุมวัน หยุดพักจุดที่ ๑  

ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศาลาแดง สลีม เจรญิกรงุ วงเวยีนโอเดยีน เยาวราช สะพานสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  

หยดุพักจุดที ่๒ ณ พระราชวงัเดมิกองทพัเรอื โรงพยาบาลศริริาช สะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า และเข้าสูถ่นนราชด�าเนนินอก

เพ่ือกลบัสูพ่ระลานพระราชวงัดสุติ ในภมูภิาคเร่ิมป่ันจักยานพร้อมกนัทัว่ประเทศจากศาลากลางจังหวัดผ่านศาสนสถาน  

และสถานท่ีส�าคญัของจงัหวดันัน้ ๆ  รวมระยะทางท้ังสิน้ ๒๙ กโิลเมตร ในต่างประเทศร่วมป่ันจกัรยานผ่านจดุส�าคญั

ของประเทศนัน้ ๆ  ตามเส้นทางทีแ่ต่ละประเทศก�าหนด นอกจากกจิกรรมจกัรยานแล้ว ยังมีกจิกรรมโขนกลางแปลง

พระราชทาน ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กิจกรรมนิทรรศการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนอัมพร และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายอีกด้วย

นางสาวธารารัตน์  สร้อยเพ็ชร*

* นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น ๒ จังหวัดตราด

 ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยาภายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา
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 ในครัง้นี ้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ 

ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เข็มกลัดที่ระลึก

พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงออกแบบเขม็กลดัท่ีระลกึพระราชทาน โดยมคีวามหมายอนัลกึซึง้ 

และเป็นสริิมงคล เขม็กลดัมงคลทรงกลม พืน้หลงัสเีหลอืง ขอบสฟ้ีา  

มีตราสัญลักษณ์กิจกรรม Bike for Dad ภาพด้านหลังเป็น

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์  

ภาพด้านหน้าเป็นหมู่พสกนิกรที่ถวายความจงรักภักดีโดยการปั่นจักรยาน เสื้อจักรยานพระราชทานที่ออกแบบมาในลักษณะของ 

เสื้อคอกลม พ้ืนสีเหลือง ซ่ึงเป็นสีสัญลักษณ์วันเกิดพ่อของแผ่นดินอันเป็นท่ีรักของปวงชนชาวไทย ตัดด้วยแขนสีฟ้า  

ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวันศุกร์ ประกอบด้วยโลโก้ปั่นเพ่ือพ่อ สายรัดข้อมือพระราชทาน (Wristband) ซึ่งเป็นสัญลักษณ ์

ที่แสดงถึงการรัดรวมดวงใจลูกไทยทุกคนที่รักและจงรักภักดีต่อพ่อหลวง และน�้าด่ืมพระราชทาน ดั่งน�้าพระราชหฤทัยที ่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งที่อยู่เมืองไทย และต่างประเทศ 

 รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

 ภายหลงักจิกรรมดงักล่าว สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

การ์ดพระราชทานที่ทรงเขียนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง โดยขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

ที่มา : เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com 

 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องส�าอางเกี่ยวกับระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องส�าอางก่อนที่จะผลิตหรือน�าเข้า	

เพือ่คุ้มครองความปลอดภัยของผูบ้ริโภคเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	ทัง้ในด้านการห้ามผลติ	น�าเข้าหรือขายเครือ่งส�าอาง	

บางประเภท	ก�าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง	มาตรฐานสถานที่ผลิตภาชนะ	การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ	

เครือ่งส�าอาง	มาตรการควบคมุฉลากและการโฆษณา	และมาตรการควบคมุเครือ่งส�าอางทีไ่ม่ปลอดภยัในการใช้	เครือ่งส�าอางปลอม		

และเครื่องส�าอางผิดมาตรฐานให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง	 การป้องกัน	 และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและข้อก�าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๒๖

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๔)	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการให้ความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือท�าให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือส่ิงลามกท่ีเป็น	

สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดที่ผู้กระท�าต้องได้รับโทษหนักขึ้น	รวมทั้งก�าหนดให้การครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามก	

อนาจารเด็กเป็นความผิด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๘๔

	 พระราชบัญญัติ



25ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	๒๗)	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบัการให้ศาลฎีกามีอ�านาจพิจารณาว่าคดทีีไ่ด้ยืน่ฎีกาสมควรอนญุาตให้ข้ึนสู่การพิจารณา

ของศาลฎีกา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๘๗

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดตัง้	ก�ากบั	และบรหิารทนุหมุนเวยีนให้มปีระสทิธภิาพ	ลดความเสีย่ง	และเสรมิสร้าง	

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของรัฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบญัญัตกิารให้สทิธแิก่ผูส้มคัรเป็นสมาชกิของกองทนุการออมแห่งชาตบิางกรณแีละการโอนเงนิ 

จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรบัปรงุระบบการออมเพือ่การด�ารงชีพยามชราภาพให้มปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน	โดยให้อยู่ภายใต้การก�ากับดแูล	

ของหน่วยงานเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีอายุห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป	

ในวันที่สมัครเป็นสมาชิกมีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดังกล่าว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 สมควรให้มีีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก�าหนดมาตรฐานการท�างานของลูกจ้างและ	

คนประจ�าเรอื	และการออกใบรบัรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรอืขนส่งทางทะเลท่ีชกัธงไทย	เพือ่คุ้มครองแรงงานทางทะเล	

อนัจะเป็นการรบัรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล	เพือ่ป้องกนัการใช้มาตรการของรัฐ	

เจ้าของท่าเรอืต่อเรอืไทยทีเ่ดนิทางระหว่างประเทศ	และเพือ่ประโยชน์ในการวางมาตรการควบคมุ	ก�ากบั	ดแูล	และบรหิารจดัการ	

ในการออกใบรบัรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมการพฒันากจิการพาณิชยนาวี

ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๘ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๑

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ก�าหนดให้กองทนุยตุธิรรมมฐีานะเป็นนติบุิคคลเพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุส�าหรบัช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคดี	

การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th

พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในกรมการบินพลเรือนใหม่	 โดยแยกงานการก�ากับดูแลออกเป็นส�านักงาน	

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย	 งานนิรภัยการบิน	

และสอบสวนหาสาเหตขุองอุบัตเิหตุอากาศยานใหอ้ยูใ่นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	และ

เปลี่ยนชื่อกรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๕ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๘

ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	การเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามกฎหมายทีด่นิ	 

กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	

ในการโอนและการจ�านองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยเป็นพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๖

ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน	 กรณีอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	

ในการโอนและการจ�านองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเป็นพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๗

ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชุด	กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ในการโอนและการจ�านองห้องชุดเป็นพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๘

	 พระราชก�าหนด

	 ประกาศกระทรวง



27ปีที่	๒๓	ฉบับที่	๓	เดือนกันยายน-ธันวาคม		๒๕๕๘

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ

	 ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีต	ิ(๑๑	มนีาคม	๒๕๔๖)	เหน็ชอบแนวทางปฏบิติัในการปรบัชัน้ความลบั

ส�าหรบัเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตร	ีและให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ถอืปฏิบตัติามแนวทางปฏบิตัใินการปรับชัน้ความลบั	

และยกเลิกชั้นความลับส�าหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามท่ีส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนด			

แต่เนือ่งจากยงัมบีางหน่วยงานอาจไม่ทราบแนวทางปฏบัิตดัิงกล่าว	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึขอซกัซ้อม	

แนวทางปฏิบัติฯ	ดังนี้

	 การเสนอเรื่องทั่วไป

	 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องระบุอย่างชัดเจนในท้ายหนังสือน�าส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีว่า		

หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ	 (หรือเห็นชอบ	 หรือรับทราบ)	 ตามท่ีเสนอแล้ว	 ให้ยกเลิกชั้นความลับ		

หรอืปรบัชัน้ความลบั	จาก	“...”	เป็น	“...”	ตัง้แต่เมือ่ใด	เช่น	ตัง้แต่วนัทีค่ณะรัฐมนตรมีมีต	ิเป็นต้น	พร้อมแสดง

ข้อความการปรับชัน้ความลบัไว้ทีห่น้าแรกของหนังสือน�าส่งเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีบรเิวณใกล้กบัเครือ่งหมาย	

แสดงชั้นความลับเดิมว่า	“ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ”	หรือ	“ให้เพิ่มชั้นความลับ

เป็น	...	นบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต”ิ	หรอื	“ให้ลดชัน้ความลบัเป็น	...	นบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต”ิ	ด้วย

	 ทัง้นี	้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะถอืเป็นหลกัปฏบิตัทุิกเรือ่งว่า	หากเรือ่งดงักล่าวยงัไม่แล้วเสรจ็		

เช่น	คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติตามที่เสนอทั้งหมด	หรือให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กจ็ะยงัไม่ปรบัปรงุหรอืยกเลิกช้ันความลบัตามทีห่น่วยงานเจ้าของเรือ่งเสนอ	จนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง

จะแจ้งการปรับปรุงหรือยกเลิกมาอีกครั้งหนึ่ง

	 การเสนอร่างกฎหมาย

	 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องระบุอย่างชัดเจนในท้ายหนังสือน�าส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีว่า		

ให้ยกเลกิชัน้ความลบั	หรอืปรบัชัน้ความลบั	จาก	“...”	เป็น	“...”	ตัง้แต่เมือ่ใด	โดยส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี	

ได้ถือปฏิบัติส�าหรับการยกเลิกชั้นความลับร่างกฎหมาย	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติจะยกเลิกช้ันความลับเมื่อน�าเสนอรัฐสภาแล้ว	 หากประสงค์จะยกเลิก

ชั้นความลับในขั้นตอนดังกล่าวสมควรใช้ความว่า	“ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ส่งรัฐสภา”

	 ๒.	 ร่างกฎหมายอืน่	ๆ 	เช่น	ร่างพระราชกฤษฎกีา	ร่างกฎกระทรวง	และร่างประกาศต่าง	ๆ 	จะยกเลิก	

ชั้นความลับเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 หากประสงค์จะยกเลิกชั้นความลับในขั้นตอนดังกล่าว

สมควรใช้ความว่า	“ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

พร้อมนี้	 หน่วยงานเจ้าของเร่ืองจะต้องแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของหนังสือน�าส่ง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีบริเวณใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมด้วยเช่นเดียวกับข้อ	๑

ปรับชั้นความลับ
ส�าหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี*

*	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๖/ว	(ล)	๔๑๓๓๑	ลงวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘
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ที่	.................................	 	 	 	 	 	 	 	

	 วัน........./เดือน................../ปี..........			

เรื่อง		....................................................		 	 	

เรียน		เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง		.............................(ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		..................................(ถ้ามี)

	 	 (ข้อความ)..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

	 	 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป	ทัง้นี	้หากคณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุต	ิ(หรอืเหน็ชอบ		

หรือรับทราบ)	ตามที่เสนอแล้ว	ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)

	 ....................................................

	 	 	 	 	

....................................................	 	 	 	

โทร.	............................................		 	 	 	

โทรสาร	.......................................		 	 	

ลับ

ลับ
ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

(ตัวอย่างการเสนอเรื่องทั่วไป)



29ปีที่	๒๓	ฉบับที่	๓	เดือนกันยายน-ธันวาคม		๒๕๕๘

ที่	.................................	 	 	 	 	 	 	 	

	 วัน........./เดือน................../ปี..........			

เรื่อง		ร่างพระราชกฤษฎีกา....................................................	 	 	 	

เรียน		เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง		.............................(ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		..................................(ถ้ามี)

	 	 (ข้อความ)..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	 ทั้งน้ี	 ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ขอแสดงความนับถือ

	 (ลงนาม)

	 ....................................................

	 	 	 	 	

....................................................	 	 	 	

โทร.	............................................		 	 	 	

โทรสาร	.......................................		 	 	

ลับ

ลับ
ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(ตัวอย่างการเสนอร่างกฎหมาย)
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มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

เรื่อง	 การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังนี้

	 ๑.	 รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	๒๕๕๙	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	(ดูรายละเอียดได้ที่หน้าถัดไป)

	 ๒.	 รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะอดีตประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ	

การใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัชีแ้จงเพ่ิมเตมิว่า	ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวันที	่๗	เมษายน	๒๕๕๘	(เร่ือง	การรายงาน	

รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่	๕๐	ล้านบาทขึ้นไป	ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘)	ให้ทุกส่วนราชการ	

รัฐวิสาหกจิ	และหน่วยงานของรฐัรายงานรายการรายจ่ายลงทนุทีม่งีบประมาณตัง้แต่	๕๐	ล้านบาทขึน้ไป	โดยให้คณะกรรมการ	

ตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัตดิตามและตรวจสอบโครงการและน�าเสนอคณะรฐัมนตรีทกุเดอืน	นัน้		

ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานของรฐั	สามารถด�าเนนิโครงการลงทนุทีม่งีบประมาณตัง้แต่	๕๐	ล้านบาทขึน้ไป	

ได้ตามขัน้ตอนปกต	ิเนือ่งจากมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวก�าหนดให้คณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	

ภาครฐัท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลูเพือ่ตดิตามการด�าเนนิโครงการเท่านัน้	ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบก่อนอนุมัติหรอืเหน็ชอบ

ให้ด�าเนินโครงการแต่อย่างใด

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘



31ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 กระทรวงการคลัง	โดยกรมบัญชีกลาง	ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ	(กวพ.)		

ได้น�าเสนอ	กวพ.	ในคราวประชมุ	ครัง้ที	่๑๕/๒๕๕๘	เมือ่วนัที	่๒๘	สงิหาคม	๒๕๕๘	ขอยกเว้นการปฏบิตัติามระเบยีบ	

ส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๓๕	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	และการปฏบัิติตามแนวทางปฏบัิตแินบท้ายประกาศ

ส�านกันายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	ด�าเนนิการจดัหาพสัดดุ้วยวิธีตลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Market:	e-market)	และ	

ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Bidding:	e-bidding)	เก่ียวกับการก�าหนดวงเงนิในวิธีตกลงราคา	

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	(e-market)	และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	(e-bidding)	เป็นการชั่วคราว	เพื่อให	้

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการสามารถด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว	 โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก		

อนัส่งผลให้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะส้ัน	รวมถงึมาตรการเร่งรดัการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของส่วนราชการ	

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย	 กวพ.	 ได้อาศัยอ�านาจ	

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 ๑๒	 (๒)	 และข้อ	 ๑๕		

และอาศัยอ�านาจตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	 ข้อ	 ๗	 (๑)	 ยกเว้นผ่อนผัน	

การก�าหนดวงเงินในวิธีตกลงราคา	 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-market)	 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส	์	

(e-bidding)	ดังนี้

	 ๑.	 ก�าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	 ๒๕๓๕		

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จากเดิมเป็นดังนี้

	 	 (๑)	 การซือ้หรอืการจ้างโดยวธิตีกลงราคา	ได้แก่	การซือ้หรอืการจ้างครัง้หนึง่	ซึง่มรีาคาไม่เกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	

	 	 (๒)	 การซือ้หรอืการจ้างโดยวธีสีอบราคา	ได้แก่	การซือ้หรอืการจ้างครัง้หนึง่	ซึง่มรีาคาเกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บาท		

แต่ไม่เกิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา	 ได้แก่	 การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง	 ซึ่งมีราคาเกิน	

๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๔)	 การซ้ือโดยวิธีพิเศษ	 ได้แก่	 การซื้อคร้ังหนึ่ง	 ซึ่งมีราคาเกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 ให้กระท�าได้เฉพาะ	

กรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก�าหนดในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ข้อ	๒๓	

	 	 (๕)	 การจ้างโดยวธิพิีเศษ	ได้แก่	การจ้างคร้ังหนึง่	ซ่ึงมีราคาเกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	ให้กระท�าได้เฉพาะ	

กรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก�าหนดในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ข้อ	๒๔

	 ๒.	 การจดัหาพสัดคุรัง้หน่ึง	ซึง่มีราคาเกนิ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกนิ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ซึง่เดิมก�าหนดให้	

ส่วนราชการต้องด�าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-market)	 และด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-bidding)	 ให้ส่วนราชการดังกล่าวด�าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบราคาตามระเบียบ	

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 ส�าหรบัการจดัหาพสัดคุรัง้หนึง่	ซึง่มีราคาเกนิ	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ให้ส่วนราชการด�าเนนิการจัดหา

พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	(e-market)	หรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	(e-bidding)	แล้วแต่กรณี

	 ๓.	 แนวทางการปฏิบัติในข้อ	๑	และ	๒	ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	ถึงวันที่	๓๑	

มนีาคม	๒๕๕๙	ส�าหรับกระบวนการจดัหาพสัดทุีไ่ด้ด�าเนนิการก่อนวนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๘	และยังไม่แล้วเสรจ็	

ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
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เรื่อง	 การพิจารณาก�าหนดวันหยุดราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

	 ในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๖	ตลุาคม	๒๕๕๘	คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาเกีย่วกบัเร่ือง	การพจิารณา

ก�าหนดวันหยุดราชการประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษแล้วลงมติเห็นชอบก�าหนดวันหยุดราชการเพ่ิม	

เป็นกรณีพิเศษในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ตามที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ	ดังนี้

	 ๑.	 ก�าหนดให้วันศุกร์ที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	และวันจันทร์ที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	เป็นวันหยุดราชการ

เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ	รวมจ�านวน	๒	วัน	

	 ๒.	 ส่วนรัฐวิสาหกิจ	 สถาบันการเงิน	 และภาคเอกชน	 ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

และกระทรวงแรงงาน	พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 ๓.		 ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน	 หรือมีความจ�าเป็นหรือราชการส�าคัญ	

ในวันดังกล่าวโดยได้ก�าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว	 ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ

การให้บริการประชาชน	 ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร	 โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อ

ทางราชการและประชาชน

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะรัฐมนตรีมีมติก�าหนดวันหยุดราชการ 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ๒	วัน
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เร่ือง	 การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก	 ๑	 ปี

		 [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร	

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....]

	 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเหน็ชอบการขยายระยะเวลาการใช้บญัชอีตัราภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาปัจจบุนั

ออกไปอีก	๑	ปี	จากที่สิ้นสุดในปี	๒๕๕๘	เป็นสิ้นสุดในปี	๒๕๕๙

	 ๒.	 อนมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรา

รัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ตรวจพิจารณา	แล้วด�าเนินการต่อไปได้

	 ๓.	 ให้กระทรวงการคลังสร้างการรับรูแ้ละส่งเสรมิให้ประชาชนช�าระภาษใีห้ถูกต้องตามหน้าที	่	

รวมทัง้ให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไปพจิารณา

ด�าเนินการต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อัตราภาษีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

เงินได้สุทธิ	(บาท) อัตราภาษี	(ร้อยละ)

๐-๓๐๐,๐๐๐ ๕

๓๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ ๑๐

๕๐๐,๐๐๑-๗๕๐,๐๐๐ ๑๕

๗๕๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐

๑,๐๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕

๒,๐๐๐,๐๐๑-๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐

๔,๐๐๐,๐๐๑	ขึ้นไป ๓๕
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เรื่อง	 การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี

	 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 รายงานว่า		

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	(๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘)	เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเสนอความเห็นเรื่องต่าง	ๆ		

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว	 กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้เสนอความเห็นภายในระยะเวลาที	่

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าหนด	ส�าหรับกรณีที่เป็นเรื่องปกติให้เสนอความเห็นภายใน	๒	สัปดาห์	นับจากวันที่

ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีด้มีหนงัสอืแจ้งเรือ่งดังกล่าว	หากส่วนราชการไม่เสนอความเหน็ภายในระยะเวลาดังกล่าว	

ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 (๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘)	 เห็นชอบ	

ให้ส่วนราชการทีจ่ะเสนอเรือ่งขออนมุตังิบกลางรายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น	ให้ส�านกังบประมาณ

ด�าเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาก่อน	 และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก�ากับให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว	

ก่อนเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรี	นั้น

	 ขณะนีส่้วนราชการได้เสนอเรือ่งเร่งด่วน	เพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา	โดยส่งให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี	

ภายในระยะเวลาที่กระชั้นชิดเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้นายกรัฐมนตรีมีระยะเวลาจ�ากัดในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว	

ประกอบกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องไม่สามารถด�าเนนิการจดัท�าความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี	

ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีขาดความรอบคอบ	และอาจเกิดความเสียหายได้	ดังนั้น	จึงเห็นควรก�าหนด

แนวทางการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 ๑.	 กรณีเรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องเร่งด่วน	 ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย		

๗	วัน	ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี

	 ๒.	 กรณเีร่ืองกฎหมายทีเ่ป็นเร่ืองเร่งด่วน	ให้ส่วนราชการส่งเรือ่งให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรอีย่างน้อย	

๑๐	วัน	ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี

	 ๓.	 หากส่วนราชการมีความจ�าเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน	นอกเหนือ	

จากทีก่�าหนดไว้ตามข้อ	๑	และ	๒	ส่วนราชการจะต้องชีแ้จงเหตุผล	ความจ�าเป็น	และสาเหตทุีไ่ม่สามารถเสนอเรือ่งภายใน	

ก�าหนดเวลาในหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วน	รวมทั้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับผิดชอบในการตรวจสอบ	

ข้อกฎหมาย	ระเบียบ	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนส่งเรื่อง

ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการต่อไป

	 ๔.	 กรณเีรือ่งขออนุมตังิบกลาง	รายการเงนิส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจ�าเป็น	ให้ส่วนราชการเสนอเรือ่ง

ให้ส�านกังบประมาณด�าเนนิการเสนอนายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาก่อนตามนยัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่๑๒	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	โดยเคร่งครัด

ซึง่คณะรัฐมนตรพีจิารณาแล้วลงมตเิหน็ชอบตามทีเ่ลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ	โดยให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เจ้าสังกัดก�ากับให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่องด
่วน



35ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๘

กันย์นี

ที่มา	:	http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1070

ไปไหนไปกัน

	 สวัสดผีูอ่้านทกุท่าน	ไปไหนไปกนัฉบบันี	้	ขอเชญิชวนไปเทีย่ว	

แดนอีสานสัมผัสความหนาวและความงามของธรรมชาติที่สวยงาม		

ณ	 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน	 จังหวัดขอนแก่น	 ที่มีหน้าผาสูงชัน	

คล้ายสี่เหล่ืยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านพื้นใหญ่	 อยู่ในท้องที่	

อ�าเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 และอ�าเภอภูกระดึง	 จังหวัดเลย		

เป็นพื้นที่แหล่งต้นน�้าล�าธารและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง	

โดยเฉพาะถ�้าและน�้าตก	

	 อทุยานแห่งชาตภิผูาม่านห่างจากกรงุเทพมหานคร	ประมาณ	

๕๖๖	กโิลเมตร	สามารถเดนิทางได้โดยรถยนต์	และรถโดยสารประจ�าทาง		

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	ได้แก่	ถ�า้พญานาคราช	ถ�า้ผาพวง	ถ�า้ลายแทง		

ถ�า้ค้างคาว	ภูตาหลอ	ถ�า้เกลด็แก้ว	ถ�า้ปูห่ลบุ	น�า้ตกตาดฟ้า	น�า้ตกตาดใหญ่		

น�า้ตกตาดฮ้อง	ซึง่มพีนัธุไ์ม้นานาชนดิ	เช่น	ต้นลาน	หวาย	พืชสมุนไพร	

และกล้วยไม้ต่าง	ๆ	และสัตว์ป่านานาชนิด	เช่น	เลียงผา	เก้ง	หมูป่า	

และกระต่ายป่า	พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้า

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   

จังหวัดขอนแก่น
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ท้องถิ่นควรรู้ท้องถิ่นควรรู้

เรื่องเสร็จที่	๑๔๖๑/๒๕๕๘

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง	การทวงถามหนี้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา	๑๔

แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘*

	 ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัได้มหีนงัสอื	ที	่กค	๑๐๐๓/๒๘๕๖	ลงวนัท่ี	๓	สงิหาคม	๒๕๕๘	ถงึส�านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา	สรปุความได้ว่า	ด้วยบรษิทั	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	อยูร่ะหว่างการเตรยีมการเพือ่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ	

การทวงถามหนี	้พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีก่�าลงัจะมผีลบงัคบัใช้เมือ่พ้นหน่ึงร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา	และ

มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัท	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	(บริษัท	KTBGS)		

ซึง่เป็นบรษิทัลกูของธนาคารฯ	อนัจะส่งผลถงึการปฏิบตัหิน้าท่ีตดิตามทวงถามหน้ีของพนักงานลกูจ้างบรษิทั	KTBGS	ธนาคารฯ		

จึงได้หารือมายังส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ธนาคารฯ	มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ได้ว่าจ้างบริษัท	กรงุไทยธรุกจิบรกิาร	จ�ากัด	(บริษทั	KTBGS)	ซึง่เป็นบรษิทัลกูของธนาคารฯ	เพือ่ให้บรกิารตดิตามทวงถามหน้ี

แก่ธนาคารฯ	โดยธนาคารฯ	ถือหุ้นร้อยละ	๑๐๐	จึงเข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจ

*		ส่งพร้อมหนังสือ	ที่	นร	๐๙๐๒/๒๒๘	ลงวันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจจะสามารถด�าเนินการทวงถามหนี้ตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติ

การทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้หรือไม่	ท้องถิ่นควรรู้ใน	สลค.สาร	ฉบับนี้มีค�าตอบ

ทวงหนี้



37ปีที่	๒๓	ฉบับที่	๓	เดือนกันยายน-ธันวาคม		๒๕๕๘

	 ๒.	 มาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	๒๕๕๘	ก�าหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจ

ทวงถามหนี้	 รวมทั้งห้ามสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่หนี้ของตน	 เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี	ภริยา	บุพการี	หรือ	

ผู้สืบสันดานของตน	 หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย	 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตราน้ี

หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง	ทบวง	กรม	ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	ซึ่งมิได้ระบุความหมายของค�าว่า

หน่วยงานอื่นของรัฐว่าจะหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยหรือไม่

	 ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัพจิารณาแล้วเหน็ว่า	ตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญตักิารทวงถามหนีฯ้	มเีจตนารมณ์

เพือ่ป้องกนัมใิห้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ�านาจหน้าทีข่องตนในทางมชิอบในการติดตามทวงถามหนีข้องบคุคลอืน่ทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้อง		

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุหรอืการรบัจ้างด�าเนนิการดังกล่าว	กฎหมายจงึได้บญัญตัห้ิามไว้	แต่อย่างไรกด็	ีค�าว่าหน่วยงานอืน่	

ของรฐัมีความหมายกว้าง	 จึงอาจหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย	 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ	

ตามกฎหมายบางฉบับ	 ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจถือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา	๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว		

เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจนั้น	ๆ	ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยของมาตรา	๑๔	ด้วย	แต่อาจเข้าข้อยกเว้นมาตรา	๑๔	(๒)	

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย	 ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับทวงถามหนี้โดยตรง	

ดังนั้น	 เพื่อให้เกดิความชดัเจนและรอบคอบในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัฯิ	ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และ

เป็นการป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบจากการกระท�าผิดพระราชบัญญัติฯ	จึงขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายต่อส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งของธนาคารฯ	และรัฐวิสาหกิจอื่น	ๆ	ต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	 มาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญัตฯิ	ก�าหนดห้ามเจ้าหน้าทีข่องรฐัประกอบธรุกจิทวงถามหนี	้และห้ามทวงถามหนี้	

หรอืสนบัสนนุการทวงถามหน้ีซ่ึงมใิช่ของตน	เว้นแต่กรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐันัน้มอี�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย	โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐนั้น	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง	ทบวง	กรม	ส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 ซึ่งในบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกล่าวมิได้ก�าหนดความหมายของค�าว่าหน่วยงานอื่นของรัฐไว้	 จะตีความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจว่า	

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของมาตรา	๑๔	ด้วยหรือไม่

	 ๒.	 หากเจ้าหน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิอยูใ่นความหมายของเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามมาตรา	๑๔	แล้ว	จะเข้าข่ายข้อยกเว้น

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมายตามมาตรา	๑๔	(๒)	ได้หรือไม่

	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่๑๑)	ได้พจิารณาข้อหารอืของส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั	โดยมผีูแ้ทนกระทรวง

การคลัง	(ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง)	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	และผู้แทนบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว	เห็นว่า	ปัญหาตามข้อหารือมีประเด็นที่ต้องพิจารณา	๓	ประเด็น	ได้แก่	

	 ประเดน็ทีห่นึง่	เจ้าหน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี	้	

พ.ศ.	๒๕๕๘	หรือไม่

	 ประเด็นที่สอง	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา	 ๑๔	 แล้ว	 จะเข้าข่ายข้อยกเว้น	

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมายตามมาตรา	๑๔	(๒)	ได้หรือไม่

	 ประเด็นที่สาม	 เจ้าหน้าที่ของบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘	หรือไม่	และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ทวงถามหนีต้ามสญัญาว่าจ้างระหว่างบริษทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	กบับรษิทั	กรงุไทยธรุกิจบรกิาร	จ�ากดั	ได้หรอืไม่



สลค.สาร38

	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๑๑)	ได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้ว	มีความเห็นในแต่ละประเด็น	ดังนี้

	 ประเดน็ทีห่นึง่	เจ้าหน้าทีข่องรฐัวสิาหกจิเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี	้

พ.ศ.	๒๕๕๘	หรอืไม่	เหน็ว่า	มาตรา	๑๔๑	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี	้พ.ศ.	๒๕๕๘	บญัญตัว่ิา	เพือ่ประโยชน์	

แห่งมาตรานี้	“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง	ทบวง	กรม	

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ		

จึงมีประเด็นพิจารณาว่า	รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐหรือไม่	โดยที่พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ	ไม่ได้ก�าหนด

บทนยิามค�าว่า	“หน่วยงานอืน่ของรฐั”	ไว้	แต่พระราชบญัญตัต่ิาง	ๆ๒	ได้ก�าหนดหน่วยงานของรฐัไว้สองจ�าพวก	ได้แก่	หน่วยงาน	

ของรฐัทีอ่ยูใ่นระบบราชการ	และหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่อยูใ่นระบบราชการซ่ึงหมายความรวมถงึรฐัวิสาหกจิและหน่วยงานอ่ืน	

ของรฐัด้วย	ดงันัน้	หน่วยงานอืน่ของรฐัตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบญัญตักิารทวงถามหนีฯ้	จงึรวมถงึรฐัวสิาหกจิด้วย	และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราดังกล่าวย่อมรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน

๑	 มาตรา	๑๔	ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
	 (๒)	 ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน	 เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี	 ภริยา	 บุพการี	 หรือผู้สืบสันดานของตน	
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย	
	 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้	“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง	ทบวง	กรม	
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การของรัฐบาล	องค์การมหาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานอื่นของรัฐ
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา	พ.ศ.	๒๕๒๒
	 มาตรา	 ๔	 ในพระราชบัญญัตินี้	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถ่ิน	
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐
	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	
ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี	 องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ	 หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙
	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ
	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	และมีฐานะเป็นกรม	ราชการส่วนภูมิภาค	
ราชการส่วนท้องถ่ิน	 และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ	 หรือพระราชกฤษฎีกา	 และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี	
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
	 	 	 ฯลฯ	 ฯลฯ



39ปีที่	๒๓	ฉบับที่	๓	เดือนกันยายน-ธันวาคม		๒๕๕๘

	 ประเด็นที่สอง	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา	 ๑๔	 แล้ว	 จะเข้าข่ายข้อยกเว้น	

ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมายตามมาตรา	๑๔	 (๒)	 ได้หรือไม่	 เห็นว่า	 มาตรา	 ๑๔	 (๒)๓		

แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ	บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน		

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี	ภริยา	บุพการี	หรือผู้สืบสันดานของตน	หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ�านาจกระท�า	

ได้ตามกฎหมาย	 ดังนั้น	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ�านาจกระท�าการทวงถามหนี	้

ได้ตามกฎหมายแล้ว	เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา	๑๔	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ

	 ประเด็นที่สาม	 เจ้าหน้าที่ของบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘	หรือไม่	และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ทวงถามหนีต้ามสญัญาว่าจ้างระหว่างบรษิทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	กบับรษิทั	กรงุไทยธรุกจิบรกิาร	จ�ากัด	ได้หรอืไม่		

เห็นว่า	 โดยที่บทบัญญัติมาตรา	 ๑๔	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้บัญญัติห้ามบุคคลซึ่งเป็น	

เจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการทวงถามหนีห้รอืสนบัสนนุการทวงถามหนีซ้ึง่มใิช่ของตนแต่กรณตีามทีห่ารอืนี	้เป็นกรณทีีบ่รษิทั	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นเจ้าหนี้และมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย๔		

ดังนั้น	 หากเจ้าหน้าท่ีของบริษัท	 ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ทวงถามหนี้ของบริษัท	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจกระท�าการทวงถามหนี้ได้ตามข้อยกเว้นที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา	๑๔	(๒)

	 ส�าหรับบริษัท	 กรุงไทยธุรกิจบริการ	 จ�ากัด	 (บริษัทฯ)	 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	โดยบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ	๙๙.๙๙	

ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	 และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 มีวัตถุประสงค์ดังปรากฏในหนังสือรับรอง	

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ข้อ	 (๒๗)	 ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซ่ึงได้แก่	 การรับจ้างทวงหน้ีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	

เป็นปกติธุระ	ฯลฯ	เมือ่บรษิทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ท�าสญัญาว่าจ้างบรษิทัฯ	ให้ด�าเนนิการด้านตดิตามทวงถามหนี้	

ของบรษิทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	การด�าเนนิการของบรษิทัฯ	จงึมลีกัษณะเป็นตวัแทนของบรษิทั	ธนาคารกรงุไทย		

จ�ากดั	(มหาชน)	ในการติดตามทวงถามหนี	้บรษัิทฯ	จงึมอี�านาจตดิตามทวงถามหนีข้องบริษทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)		

ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ของบริษัท	 กรุงไทยธุรกิจบริการ	 จ�ากัด	 ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่

ทวงถามหนี้ของบริษัท	 ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจกระท�าการทวงถามหนี้	

ได้ตามข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๔	(๒)	เช่นเดียวกัน

	 ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	เจ้าหน้าทีข่องบรษิทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทั	กรงุไทยธรุกิจบรกิาร	

จ�ากัด	จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	พ.ศ.	๒๕๕๘	และสามารถปฏิบัติหน้าที่

ทวงถามหนี้ตามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	ได้

(นายดิสทัต		โหตระกิตย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กันยายน	๒๕๕๘

๓	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑,	ข้างต้น
๔	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
	 มาตรา	๑๙๔	ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้	เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้	อนึ่ง	การช�าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th



สลค.สาร
ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง	website	ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
www.soc.go.th

เก็บไว้ในหทัย

พระธรรมมีค่ามาก	 ท�าให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูก	 เป็นไปเพื่อขัดเกลา	

ละคลายกิเลส	 จนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้น	 แต่พระธรรมจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีได้

สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว	ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธา	เห็นประโยชน์ของพระธรรม	เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว	

ในอดตี	จงึมศีรทัธาเหน็ประโยชน์ทีจ่ะฟังทีจ่ะศึกษา	เพือ่ความเข้าใจถกูเหน็ถูกในสิง่ทีม่จีรงิ	

ตามความเป็นจริง

บคุคลผูท้ีไ่ด้ฟังพระธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดง	เกดิความรู	้ความเข้าใจ	เหน็จริง	

ตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง	ก็จะเห็นถึงคุณของพระธรรมอย่างแท้จริงว่า	พระธรรม	

ทีพ่ระองค์ทรงแสดงน้ัน	เป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูโดยส่วนเดยีว	เปรยีบเหมอืนหงายของทีค่ว�า่		

เปิดของท่ีปิด	 บอกหนทางแก่คนหลงทาง	 และตามประทีปในที่มืด	 ด้วยหวังว่า	 ผู้มีจักษุ

จักเห็นรูปได้

ถ้าเข้าใจถกู	จะท�ากศุลเพ่ิมขึน้ไหม?	ทกุอย่าง	และโดยเฉพาะกค็อืว่า	มีโอกาสได้เข้าใจธรรม	

เพราะว่าถ้าเป็นกุศลอื่น	 ก็ท�าให้เกิดดี	 เห็นดี	 ได้ยินดี	 ชั่วคราว	 แล้วก็จากโลกนี้ไป	 แต่ว่า	

ถ้าเข้าใจธรรม	กจ็ะสะสมความเข้าใจนีส้บืต่อไป	มโีอกาสได้ฟังอกี	ไม่ใช่ว่าใครมาดลบันดาลให้		

แต่เพราะกรรมที่ได้กระท�าแล้ว

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/


