
 
     
 

ปทีี ่ ๒๔  ฉบบัที ่ ๒๓๙

เด ือนพฤศจกิายน  ๒๕๕๓

เรื ่องเด่น       เดือนนี ้ ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

บันทึกข้อตกลงความรว่มมอื “การปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้

ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ระหวา่ง มท. และ วท.

การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

โครงการยทุธศาสตร ์Lima Dasar ห้าจังหวดั ห้ารัฐ และหา้สาขาเศรษฐกจิ

การบรูณาการการดำเนนิงานภาครฐัและเอกชน ภายใตแ้ผนงาน IMT-GT

นติทิศัน ์:

บทบาทของนิติกร กับการสนับสนุนภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

เคร่ืองมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

ธรรมสอนใจ :

จิตหลงมายา และทางดบักเิลส

หนอนหนงัสอื
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รมว.มท. ถวายผา้พระกฐนิพระราชทาน ประจำป ี๒๕๕๓

กระทรวงมหาดไทย คมนาคม สำนกัพระราชวงั

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชวรตัน ์ชาญวรีกลู รมว.มท. เป็นประธานในพธีิถวายผา้พระกฐนิพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำป ี๒๕๕๓

พรอ้มถวายจตปุจัจยัใหกั้บวดัศรสุีรยิวงศารามวรวหิาร อำเภอเมืองฯ จงัหวดัราชบรุ ีเปน็เงนิ ๑,๙๓๐,๖๐๔ บาท รวมทัง้มอบเงนิใหกั้บ

โรงเรยีนโบรกิานุเคราะห ์และโรงเรยีนเบญจมราชทูศิราชบรีุ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใชใ้นกจิดา้นการศกึษา โดยม ีนายชำน ิบูชาสุข

ทีป่รกึษา รมว.มท. นายขวญัชยั วงศนิ์ติกร รอง ปมท. รักษาราชการแทน ปมท. นายชนมช่ื์น บุญญานสุาสน์ รอง ปมท. นายสุรพล

พงษ์ทัดศริิกุล รอง ปมท. และนายสเุทพ โกมลภมร ผวจ.ราชบรีุ รว่มในพธิ ี เม่ือวนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓

นายชวรตัน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. ในฐานะประธานคณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้ง ๗ เรื่อง มาร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เมื่อวันที่ ๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารรบัรอง สำนักพระราชวงั สนามเสือป่า



 
     
 

จดหมายขา่ว สป.มท. :

มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ความรูด้้านการปฏบิตังิานทีข้่าราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย ควรทราบ

ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,

หวัหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผูอ้ำนวยการสำนกั/กอง ในสงักดัสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธกิาร :  วันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการกองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธิการผู้ช่วย : ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สถิตย์ สีวะรมย์, สมศรี วิไลประสิทธ์ิพร, มัลลิกา ทยานุสร,

พรสุภาพ อินทรรอด

จัดทำโดย : กองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์ : http://www.pr.moi.go.th หัวข้อ จดหมายข่าว สป.มท. e-Mail : moi0206@moi.go.th
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• กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ..........................................๔

• บนัทกึข้อตกลงความรว่มมอื “การปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งด้วยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี” ระหว่าง มท. และ วท. .................................๖

• การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕.........................................๘

• โครงการยทุธศาสตร ์Lima Dasar

ห้าจังหวัด ห้ารัฐ และห้าสาขาเศรษฐกิจ .............................๑๑

•  การบรูณาการการดำเนนิงานภาครฐัและเอกชน

ภายใต้แผนงาน IMT-GT..................................................๑๔

• นติทิศัน ์:

บทบาทของนติกิร กับการสนบัสนนุภารกจิผวจ. ..............๑๘

• เคร่ืองมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ของส่วนราชการ ................................................................๒๔

• ธรรมสอนใจ :
จิตหลงมายา และทางดับกิเลส ..........................................๒๖

• หนอนหนังสือ ..................................................................๒๘

๖

๔

๑๘
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เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารรับรอง

สำนักพระราชวงั สนามเสือป่า นายชวรตัน ์ชาญวรีกูล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัด

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว เนือ่งใน

โอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

พร้อมด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๘๓ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓

นายดสิธร วัชโรทยั รองเลขาธกิารพระราชวงั และประธานมลูนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยนายชวรัตน์ฯ

กล่าวมั่นใจว่าการจัดงานในปีนี้จะสร้างความประทับใจให้กับ

คนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งจะทำให้คนทั่วโลกรับรู้ถึงความรัก

ความสามัคคีของคนไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์ท่ีมีความผกูพันกันลึกซ้ึง ไม่มีใครจะแยกคนไทย

ออกจากสถาบันพระมหากษัตริย์ได้

นายดิสธร วัชโรทัย กล่าวว่า คณะทำงานได้จัดทำ

ภาพยนตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ๗ เรือ่ง โดยขอพระราชทานลขิสิทธิ์

และขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์

weloveking.org โดยเปดิโอกาสใหผู้ม้ารว่มงานแถลงขา่วครัง้นี้

สมัครเขา้เปน็เครอืข่ายเวบ็ไซตดั์งกลา่วดว้ย
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นายโสภณ ซารมัย ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม

กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง

กลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิด

พระเกียรติทางเรือ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

หน้าโรงพยาบาลศริิราช โดยจัดขบวนเรือประดับไฟและขบวนเรอื

ถวายพระพรของประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับกรุงเทพ-

มหานคร รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลำ และประชาชนกว่า

๓๐,๐๐๐ คน จากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุร ี

อุบลราชธาน ีนครพนม กรงุเทพมหานคร เข้าร่วม เร่ิมตัง้แตเ่วลา

๑๘.๐๐ น. สำหรับประชาชนและภาคเอกชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถติดต่อได้ท่ีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์

๐๒-๒๒๓-๐๔๓๗,๐๘๑-๑๗๔-๖๖๙๑,๐๘๑-๖๒๗-๗๒๒๙

กระทรวงมหาดไทย ๐๒-๒๒๒-๒๑๔๘,๐๒-๒๒๓-๕๒๔๙ ต้ังแต่

วนัที ่๑๕-๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓

นายเนวนิ ชดิชอบ กล่าวถึงกิจกรรมทีจ่ะจดัในครัง้น้ีว่า

จะเริม่จดักจิกรรมตัง้แตว่นัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ถึง ๕ ธนัวาคม

๒๕๕๔ ซ่ึงจะเปน็โอกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวทรงเจรญิ

พระชนมายคุรบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยกจิกรรมประกอบดว้ย

การจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันท่ัวประเทศในเวลา ๑๙.๐๐

น. การฉายภาพยนตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ๗ เรือ่ง ผ่านจอมา่นนำ้

ความยาว ๓๐ เมตร ทีต่ัง้อยูท่างฝัง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ซึ่งการสร้างภาพยนตร์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง คือ กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์แฟนฉัน

สร้างภาพยนตรเ์ร่ือง “เรือ่งเดยีวกนั” นายพงษพั์ฒน์ วชิรบรรจง

สร้างเร่ือง “จากฟ้าสู่ดิน”  นายปรชัญา ป่ินแก้ว เร่ือง “คนลา่เมฆ”

นายนนทรีย์ นิมิตบุตร เร่ือง “เหรียญของพ่อ” นายพิง ลำพระเพลิง

เร่ือง “อามา่” ดร.เฮด เหมนัต์ เร่ือง “ราชประชานเุคราะห”์ นาย

ยุทธนา มุกดาสนิท สร้างภาพยนตรเ์พลงเรือ่ง “แผน่ดนิของเรา”

โดยภาพยนตรท์ัง้ ๗ เรือ่งนี ้จะจดัทำเปน็วซีีดจีำนวน ๕ ล้านชดุ

แจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้จะจัดนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ King Pavilion ซึ่งเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและ

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ท่ีบริเวณ

แอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน รวมท้ังการจัดนิทรรศการของทกุจังหวัด

ทั่วประเทศ

ทีม่า - สำนักข่าวไทย
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เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระชัย วีระเมธีกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภยัแล้ง ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ระหวา่งกระทรวง

มหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการ

แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ

ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีตกลงทีจ่ะรว่มมอืในการดำเนนิงาน “การปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไปนี้

๑. วตัถปุระสงคข์องความรว่มมอื

๑.๑ เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ

แผนที่ และภาพถ่ายจากดาวเทียม สำหรับการป้องกันและแก้ไข

ปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้

๑.๒ เพื่อสนับสนุน และร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

สำหรับประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

๑.๓ เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำระดับจังหวดั และระดบัชุมชนด้วย

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

บันทกึข้อตกลงความรว่มมือ

“การป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้ง

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๑.๔ เพ่ือรว่มพฒันาบคุลากรใหส้ามารถดำเนนิงานตาม

ข้อ ๑.๑ – ๑.๓

๒. ขอบเขตของความร่วมมือ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้น

คณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบตามที่กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบร่วมกันเพื่อให้

คณะกรรมการร่วมทำหน้าที่บริหารความร่วมมือให้สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้ และให้มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานต่อกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีเปน็ระยะอยา่งตอ่เน่ืองทกุ ๓ เดือน

๓. เงือ่นไขอืน่ๆ

๓.๑ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินงานโครงการย่อย

ภายในบนัทกึข้อตกลงนี ้ทัง้สองฝา่ยจะหารอืรว่มกนัในการจดัทำ
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จากพายุ ปริมาณฝน และน้ำในเขื่อน ระบบโทรมาตรตรวจวัด

ระดบันำ้ในพืน้ทีเ่ส่ียง ฯลฯ

๔.๒ โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน้ำ

ใช้วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม พัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐานสำหรบัการจดัการทรพัยากรนำ้ ป้องกนัภัยแลง้

น้ำท่วม  เช่น ฝายยาง กระสอบพลาสตกิแบบมีปีกป้องกันดินถล่ม

ฯลฯ

๔.๓ การปรับปรุงจัดการน้ำ ในระดับเมือง และระดับชุมชน

โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลน้ำ

ใช้ผลงานวิจัย พัฒนา และองค์ความรู้ รวมทั้ง

ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำหรบัการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ เช่น ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลน้ำ

ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง การจัดการ

ทรพัยากรนำ้ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีฯลฯ

การจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีโดยแบง่เปน็ ๒ ระดบั ในระดบัเมือง ปรบัปรงุผงัเมอืง

และจดัทำผงันำ้ ในระดบัชมุชน จัดทำแผนที่น้ำ

ข้อตกลงการดำเนนิงานโครงการยอ่ยท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ โดยจะทำความตกลงกัน

ในเรื ่องภาระหน้าที่แต่ละฝ่าย และงบประมาณสนับสนุนการ

ดำเนินงานของแต่ละโครงการย่อย รวมทั้งระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน

๓.๒ หลังจากทั ้งสองฝ่ายตกลงกันตามข้อ ๓.๑

แล้วใหร้ายงานคณะกรรมการรว่มทราบภายใน ๓๐ วัน

๔. การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ

ทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ

ภยัแลง้

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีผลงานวิจัยและ

พัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ท่ีจะสนบัสนุนการ

ดำเนินงานตามความร่วมมือ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

และภยัแลง้ ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี ในดา้นต่างๆ ดังน้ี

๔.๑ การเตอืนภัยและตดิตามสถานการณน้์ำ

ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูล เพ่ือติดตามสถานการณ์

วิเคราะห์ และเตือนภัย เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ระบบเตือนภัย

ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สำนักนโยบายและแผน สป.
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สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.มท.

การทบทวนการจดัทำแผนพฒันา

และการจดัทำแผนปฏบัิตริาชการประจำปี

ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์

การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมรีายละเอยีดประกอบดว้ย

๑. หลักการ

นำนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ทิศทางการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เน้นการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันทุก

ภาคส่วน โดยพิจารณาจากความพร้อมของส่วนราชการ ภาคเอกชน

เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในแผนพัฒนาจังหวัด

เพื่อพัฒนาความเจริญ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

หลักการ

๑. กรอบหลกัในการจดัทำแผนพฒันาจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัด

 นโยบายของรฐับาล แผนการบรหิารราชการ

แผ่นดิน

 แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

 กรอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาค

 ยุทธศาสตรร์ายสาขา

 ผลการศกึษาของสว่นราชการทีเ่ก่ียวขอ้ง

๒.  มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน

โดยคำนึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน

๓.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด

๔. ให้ความสำคญักับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมากข้ึน

หลักเกณฑ์และแนวทางในการจดัทำแผนปฏบัิติราชการประจำปี

ของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด

แผนพฒันาจงัหวัด

มุ่งการพัฒนาจังหวดัแบบองคร์วมทีค่รอบคลมุทุกมิติ ในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

ความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ

ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด

แผนพฒันากลุ่มจังหวัด

มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขง่ขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสูก่ารกระตุน้

ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด
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๒. ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด มุ่งพัฒนา แบบองค์รวม

ครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สังคม ทรพัยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดลอ้ม

และความมั่นคง

ขอบเขตแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม

จังหวัด

๓. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรวมทั้ง

สอดคล้องกบัศกัยภาพ โอกาส สภาพปญัหา และความตอ้งการ

ของประชาชนในพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี

คุณภาพจะต้องผ่านการเห็นชอบของทุกฝ่าย และมีความชัดเจน

สอดคล้องเชื ่อมโยงในด้านวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์

เปา้ประสงค ์ตัวชีวั้ด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ ์แผนและโครงการ

๔. การจดัทำแผนปฏบัิติราชการประจำปขีองจงัหวดัและ

กลุ่มจงัหวดั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา

จังหวดัและกลุม่จังหวดั ในการกำหนดโครงการในแตล่ะประเดน็

ยุทธศาสตร์แสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องใน

โครงการอย่างชัดเจนและสนับสนุนกันระหว่างกระทรวง กรม

จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ทอ้งที ่และภาคธรุกจิเอกชน

การจัดทำคำของบประมาณของจงัหวดัและกลุ่มจังหวดั

ในโครงการต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดละกลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่า

 ลักษณะโครงการของจังหวัดท่ีจะนำมาจัดทำคำขอ

งบประมาณ เช่น การดำเนินเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การพัฒนาเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ การฟ้ืนฟู และพัฒนา

การท่องเที่ยวของจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคง

 ลักษณะโครงการของกลุม่จังหวัดท่ีจะนำมาจัดทำ

คำของบประมาณ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การ

พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ การพัฒนา

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่

ชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ลักษณะโครงการจงัหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีไม่ควร

เสนอของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น มีพื้นที่

ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวน ท่ีสาธารณะ การก่อสร้างถนนเส้นทาง

ใหม่เว้นแต่เป็นการสร้างทางที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดบรรลุผลได้อย่างแท้จริง การขุดลอก

คูคลอง จัดซ้ือครุภัณฑเ์พ่ือแจกประชาชนโดยตรง มีวัตถุประสงค์

หลักเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดูงาน เป็นรายการในลักษณะ

กิจกรรมย่อย เป็นโครงการซ่ึงเป็นภารกิจประจำปีของหน่วยราชการ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว

 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปขีอง

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนสถานการณ์ แผนพัฒนา

จงัหวดั และกลุม่จงัหวดั

ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๕

ขั้นตอนที่ ๓ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำเสนอ

โครงร่างแผนปฏิบัติประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ



     
   ๑๐

ข้ันตอนท่ี ๔ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จัดทำรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามขอ้สังเกตของ อ.ก.น.จ. ด้านแผน

และดา้นงบประมาณ และสง่ให ้ก.น.จ. พิจารณาตอ่ไป

ข้ันตอนที ่๕ ก.น.จ. โดย อ.ก.น.จ.ด้านแผนและ

ด้านงบประมาณ พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ โดย

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมชี้แจงประจำปีของจังหวัดและ

กลุม่จงัหวดัประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ขัน้ตอนการจดัทำแผนปฏบิตัริาชการประจำปขีองจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒

๒.๑ กบจ./ก.บ.ก.

จัดทำโครงร่าง

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวดั พ.ศ. ๒๕๕๕

(Project Brief)

๓   ผูว้า่ฯ/

หน.กลุ่ม

เสนอ

อ.ก.บ.จ. ฯ

๑   กบจ./ก.บ.ก.

ทบทวนและประเมิน

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม

ภายนอก เพ่ือยืนยัน

แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจงัหวดั

๔

กบจ./ก.บ.ก.

จัดทำ

รายละเอียด

แผนฯ ตาม

ข้อสงัเกต

อ.ก.บ.จ. ฯ

๕   อ.ก.น.จ.

ด้านแผนฯ

คณะที ่๑-๕

พิจารณา

กล่ันกรอง

ก.น.จ.

พิจารณา

กล่ันกรอง

ครม.

พิจารณา

เห็นชอบ

๑.๒ กรณเีปลีย่นแปลงแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

๑   กบจ./ก.บ.ก.

ทบทวนและประเมิน

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม

ภายนอก เพ่ือยืนยัน

แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจงัหวดั

สำรวจความ

คิดเห็นของ

ประชาชน

ในท้องถิ่น

ในจังหวัด

จัดทำร่าง

แผนพัฒนา

จังหวัด/

กลุ่มจงัหวดั

ที่ประชุม

ปรึกษาหารือ

ตามมาตรา ๑๙

อ.ก.น.จ.

ด้านแผนฯ

คณะที ่๑-๕

พิจารณา

กล่ันกรอง

ก.น.จ.

พิจารณา

กล่ันกรอง

ครม.

พิจารณา

เห็นชอบ

ดำเนนิการตามมาตรา ๒๐

๒

๒.๑ กบจ./ก.บ.ก.

จัดทำโครงร่าง

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวดั พ.ศ. ๒๕๕๕

(Project Brief)

๓   ผูว้า่ฯ/

หน.กลุ่ม

เสนอ

อ.ก.บ.จ. ฯ

๔

กบจ./ก.บ.ก.

จัดทำ

รายละเอียด

แผนฯ ตาม

ข้อสงัเกต

อ.ก.บ.จ. ฯ

๕   อ.ก.น.จ.

ด้านแผนฯ

คณะที ่๑-๕

พิจารณา

กล่ันกรอง

ก.น.จ.

พิจารณา

กล่ันกรอง

ครม.

พิจารณา

เห็นชอบ

รับฟังข้อคิดเห็น

๒.๒ ทีป่ระชมุในระดบัจงัหวดั

ของสภาองค์กรชุมชนตำบล

๒.๒ กรอ.จังหวดั/

กลุ่มจงัหวดั

รับฟังข้อคิดเห็น

๒.๒ ทีป่ระชมุในระดบัจงัหวดั

ของสภาองค์กรชุมชนตำบล

๒.๒ กรอ.จังหวดั/

กลุ่มจงัหวดั



 
     
  ๑๑

๑. ความเปน็มา :

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะทางด้านการค้า มีมูลค่า

การค้ารวมของประเทศทั้งสองในปี ๒๕๕๒ มีมูลค่าการค้ารวม

๕๕๖.๑๗๙ ล้านบาท เปน็การสง่ออกสนิค้าไทยมลูค่า ๒๖๐,๘๖๔

ล้านบาท และเปน็การนำเขา้สินค้าจากมาเลเซยีมูลค่า ๒๙๕,๓๑๕

ล้านบาท หรอืขาดดุลทางการคา้ ๓๔,๔๕๒ ล้านบาท โดยการคา้

ระหว่างประเทศของประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ดำเนินอยู่กว่า

ร้อยละ ๖๕ ของมลูค่าการคา้รวมเปน็การคา้ชายแดน

ในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของป ี๒๕๕๓

มูลค่าการส่งออกของไทยผ่านแดน ไปประเทศมาเลเซีย เพ่ิมข้ึนกว่า

ร้อยละ ๖๔ หรอืเท่ากับ ๗๘,๗๗๖ ล้านบาท และการนำเขา้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๒๓ หรอืเทา่กับ ๔๕,๐๐๒ ล้านบาท มูลค่าการคา้ทีเ่พ่ิมข้ึน

เป็นผลจากความร่วมมือของอาเซียนที่มุ่งลดอุปสรรคทางการค้า

โดยการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยนับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม

๒๕๕๓ อัตราภาษีส่วนใหญ่ของสมาชิกจะลดเหลือ ร้อยละ ๐-๕

ซึ่งจะส่งผลให้การค้าของประเทศในอาเซียนรวมถึงการค้าระหว่าง

ไทยกบัมาเลเซยีขยายตวัเพิม่ข้ึนอย่างตอ่เน่ือง

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จึงกำหนด

นโยบายยทุธศาสตร ์๕-๕-๕ Lima Dasar ห้าจังหวดั ห้ารัฐ และ

หา้สาขาเศรษฐกจิ ได้แก่ การค้า การลงทนุ อุตสาหกรรมฮาลาล

อุตสาหกรรมโลจสิติกส์ การท่องเท่ียวและการศกึษา ระหว่าง ๕ รัฐ

ตอนเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ ปะลิส เคดะห์ เปรัค กลันตัน

และรฐัปนัีง กับ ๕ จังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย ไดแ้ก่ สตูล

สงขลา ยะละ ปัตตาน ีและนราธวิาส โดยพิจารณาเหน็ว่า ประเทศ

ไทยและมาเลเซียสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันตามแนวพื้นที่

ชายแดนของทั้งสองประเทศ

ผลการดำเนนิโครงการยทุธศาสตร ์Lima Dasar

ห้าจงัหวดั ห้ารฐั และหา้สาขาเศรษฐกจิ

และการประชมุ Lima Dasar Summit ครัง้ที ่๑

จงัหวดัสงขลา

๒. วัตถุประสงค ์:

เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชายแดน ให้มี

การขยายตัวเพ่ิมข้ึน และยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนว

บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดย

ได้ต้ังเป้าหมายให้มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซยี

ในระยะ ๕ ปี จากพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพ่ิมข้ึนอย่างนอ้ยรอ้ยละ

๑๐

๓. การจัดประชุม Lima Dasar คร้ังท่ี ๑ จังหวัดสงขลา :

ประเทศไทยไดเ้ป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Lima Dasar

คร้ังที ่๑ ข้ึน ระหวา่งวนัท่ี ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม

เจ.บี.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การประชุม Business

Forum ระหว่างภาคเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

กับภาคเอกชน ๕ รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย และการประชุม Lima

Dasar Summit คร้ังที ่๑ ระหวา่ง ผู้ว่าราชการจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ๕ จังหวัดของไทย กับมุขมนตรี ๕ รัฐภาคเหนือของ
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มาเลเซีย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นาย

อลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานรว่มฝ่ายไทย และมี รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้ระหว่างประเทศมาเลเซยี

(Dato Mukhriz Mahathir) เปน็ประธานรว่มฝา่ยมาเลเซยี ใน

ระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้

มอบหมายให ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายภาณุ  อุทัยรัตน์)

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

พร้อมด้วยผูว่้าราชการจงัหวดั ๕ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ เข้าร่วม

ประชมุในระดบั Governor Forum

๔. ผลการประชุม Lima Dasar คร้ังท่ี ๑ จังหวัดสงขลา :

สรุปได้ดังนี้

๔.๑ การประชมุภาคเอกชน Business Forum ท้ัง ๒

ฝ่ายได้หารือเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ๕ สาขา และเห็นพ้อง

ใหค้วามรว่มมอื สรุปสาระสำคญั ดังน้ี

๔.๑.๑ ด้านการค้า การจัดทำ Lima Dasar

Business Card เดินทางผ่านแดนในช่องทางพิเศษสำหรับอำนวย

ความสะดวกแกค่ณะกรรมการ Lima Dasar ท้ังสองฝา่ยโดยใช้

ร่วมกบั Passport การจบัคูธุ่รกิจด้าน Fiber Product ปาลม์จาก

มาเลเซียเพื่อผลิตอาหารสัตว์และเฟอร์นิเจอร์ที่นอน และความ

ร่วมมือด้านการขยายตลาดสินค้านมแพะของไทยในมาเลเซีย

๔.๑.๒ ด้านการลงทุน สนับสนุนความร่วมมือ

ระหว่างกันในการนำเสนอสิทธิพิเศษด้านการค้า การลงทุนในพ้ืนท่ี

โครงการ Lima Dasar พร้อมเชิญชวนนกัลงทุนท้ังสองฝา่ยเข้ามา

ลงทุนในพื้นที่

๔.๑.๓ ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งสองฝ่ายให้

ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่โครงการ Lima

Dasar โดยฝ่ายไทยเสนอให้นักลงทุนมาเลเซียร่วมลงทุนกับ

นักลงทุนไทยในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี และฝ่ายมาเลเซีย

เสนอให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาสินค้าฮาลาลโดยใช้ท่าเรือปีนัง

เพ่ือการส่งออก

๔.๑.๔ ด้านโลจิสติกส์ ตามแนวชายแดนไทย-

มาเลเซีย ควรเป็น Commercial Economic Zone ไม่ใช่ Security

Zone ขอให้ทั้งสองฝ่ายปรับปรุงพิธีการศุลกากรที่ด่านชายแดน

ให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น รวมทั้ง เสนอให้ภาครัฐของทั้ง

สองฝ่าย สนับสนุนนโยบายการเชื ่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่าง

สองประเทศ ได้แก่ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก อำเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส และการก่อสร้างอุโมงค์สตูล-ปะลิส

รวมทัง้ การสรา้ง Express Way เส้นทางหาดใหญ-่จังโหลน

๔.๑.๕ ดา้นการทอ่งเทีย่วและการศกึษา เห็นควร

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันใน ๕

จังหวดัของไทย กับ ๕ รัฐของมาเลเซยี การเปดิด่านพรมแดนทีมี่

ศักยภาพด้านการทอ่งเทีย่วตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไดแ้ก ่ ด่านเบตง

จงัหวดัยะลา เพ่ืออำนวยความสะดวกแกนั่กทอ่งเทีย่ว

๔.๑.๖ เรือ่งอืน่ ๆ

(๑) การจดัต้ังสำนักงาน Lima Dasar และ

ผู้ประสานงานของไทยจดัต้ังที ่สำนักงานเลขา Lima Dasar ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ เลขที่ ๑๖๕ ถนนกาญจนวณิช

ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.๐-๗๔๒๑-๑๙๐๖-๘

โดยมี กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายศิริชัย

ปิติเจรญิ) เปน็ผูป้ระสานงานหลกั

(๒) สำนักงานฝา่ยมาเลเซยี ต้ัง ณ Penang

Malay Chamber of Commerce Malaysia (๑๒ th floor) Malay

Chamber Commerce Building No ๑ Beachstreet ๑๐๓๐๐

Penang Malaysia ผู้ประสานงาน คือ Y.Bhg.Dato’Hj Fauzi

Naim (Malaysia Chamber of Commerce Penang)

(๓) คณะกรรมการ Lima Dasar ประกอบ

ด้วยคณะกรรมการภาคเอกชน ฝ่ายละ ๓๐ คน

๔.๒ การประชุมภาครัฐระดับรัฐมนตรี ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้อง

ดังนี้
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๔.๒.๑ เห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคเอกชน ซ่ึงท้ัง

สองฝ่ายจะนำผลการหารือ รายงานต่อรัฐบาลในระดับนโยบาย

ของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติในพี้นที่

โครงการอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๒.๒ เน้นการสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนา

และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศร่วมกัน

เพ่ือเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๐๑๕

๔.๒.๓ การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ Lima Dasar

เป็นกลไกการพัฒนา ซึ่งนำโดยภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

และทำงานคู่ขนาน ภายใต้กรอบนโยบายความร่วมมือพัฒนา

เศรษฐกจิสามฝา่ยภาคใต ้IMT-GT ซ่ึงไมซ้่ำซ้อนกัน

๔.๒.๔ ให้มีการจัดประชุม Lima Dasar อย่าง

ต่อเนื่อง และมี Focal Point เป็นหน่วยประสานงาน และ

ดำเนินการของทัง้สองประเทศ กำหนดกลไกการขบัเคล่ือนภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยการจัดตั้ง

คณะกรรมการรายสาขา ๕ สาขา

๔.๒.๕ กำหนดวาระการประชุม Lima Dasar

เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเน่ือง สำหรับการประชุมคร้ังต่อไป กำหนด

กลุ่มงานประสานเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร.๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๙

ใหมี้ข้ึน ณ เมืองอลอสตาร ์รัฐเคดะห ์ประเทศมาเลเซยี ช่วงกลาง

เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะได้มีการประสานและดำเนินการ

เตรียมการประชุมร่วมกันต่อไป

๕. ศอ.บต. มีข้อเสนอวา่ :

๕.๑ ประเด็นที ่สมควรนำเข้าบรรจุในการประชุม

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยของไทยกับกระทรวงมหาดไทยของ

มาเลเซยี ภายใตยุ้ทธศาสตร ์Lima Dasar ไดแ้ก ่(๑) การจดัทำ

Lima Dasar Business Card ในเบือ้งตน้ เห็นควรจดัทำ Lima

Dasar Business Card ใหค้ณะกรรมการ Lima Dasar ท้ังสอง

ประเทศ จำนวน ๖๐ คน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการผา่นแดน

(๒) การจดัทำปา้ยแสดงแหลง่ทอ่งเทีย่ว ใน ๕ รฐั ๕ จงัหวดั เปน็

๓ ภาษา ไดแ้ก่ ไทย อังกฤษ มาเลเซยี (๓) ประเดน็อ่ืน ๆ ควร

บรรจุในวาระเพื่อทราบ

๕.๒ ประเด็นท่ี ศอ.บต. ควรเร่งรัดผลักดันสู่การพัฒนา

เห็นควรตั ้งคณะทำงานและปรับแผนปฏิบัติการของสำนัก/

กองทีเ่ก่ียวขอ้ง ใหส้อดรบักบันโยบายยทุธศาสตร ์Lima Dasar

ต่อไป

๖. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ :

๖.๑ ปัญหา

โครงการ “ยุทธศาสตร ์ Lima Dasar ๕ จังหวดั

๕ รัฐ และ ๕ สาขาเศรษฐกิจ” ไม่ได้รับการบรรจุเป็นแผนงาน

ประจำของแต่ละจังหวัด ทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับ

๖.๒ ข้อเสนอแนะ

เหน็ควรจดัทำเปน็แผนงาน/โครงการของ ศอ.บต.

หรือของจังหวัด หรือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในรูปคณะทำงาน

และปรบัแผนปฏบัิติการของหนว่ยงานทีรั่บผดิชอบ ใหส้อดรับกับ

นโยบายยุทธศาสตร์ Lima Dasar เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ความเป็นมา

สืบเนื ่องจากผลการประชุม IMT-GT National

Secretariat Meeting ตามกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม

๒๕๕๒ ณ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม IMT-GT

Special Consultation Meeting ระหวา่ง วันท่ี ๒๘ มิถุนายน-

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ รัฐปีนัง มาเลเซีย เพ่ือทบทวนและตดิตาม

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่นำทางของแผนงาน

IMT-GT ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (IMT-GT Road Map ๒๐๐๗-

๒๐๑๑ Action Plan Matrix) ซ่ึงสามประเทศจะไดร่้วมพิจารณา

ภาพรวมการพัฒนาและการพัฒนารายสาขา โดยมีรูปแบบการ

ประชมุ ประกอบดว้ย  (๑) การประชมุสภาธรุกิจ IMT-GT คร้ังที่

๒๙ (๒) การประชมุคณะทำงาน ๖ สาขารว่มกบัสภาธรุกิจ IMT-

GT  (๓) Strategic Planning Meeting และ  (๔) การประชมุ

Special SOM

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

ได้เห็นชอบการแบง่มอบภารกิจการดำเนินงานตามแผนงาน IMT-

GT Road Map ๒๐๐๗-๒๐๑๑ ของประเทศไทย โดยสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้แทนหลัก/ผู้แทน ๑๔

จังหวัดภาคใต้ และผู้แทนสภาธุรกิจภาคใต้ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม

๒๕๕๓ และ สศช. ได้แจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบโดยตรงแล้ว ท้ังน้ี โดยขอให้จังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามกรอบ IMT-GT ไวใ้นกรอบ กรอ.จังหวดั เน่ืองจากโครงการ

ท่ีไดรั้บการบรรจไุวใ้นแผนงาน IMT-GT จะไดรั้บการขบัเคลือ่น

ทั้งด้านนโยบาย และงบประมาณ รวมทั้งสะท้อนไปยังเวทีการ

ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี

การบูรณาการการดำเนนิงานภาครฐัและเอกชน

ภายใต้แผนงาน IMT-GT

แนวทางดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

เหน็วา่ แผนงาน IMT-GT และแผนงานทีเ่ก่ียวขอ้งของหนว่ยงาน

ตามกรอบแผนงาน IMT-GT ทัง้หมดจะดำเนนิการในพืน้ที ่๑๔

จังหวดัภาคใต ้และสง่ผลโดยตรงตอ่การพฒันาเศรษฐกจิ การคา้

การลงทนุ และการทอ่งเท่ียวของจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค

ในการประชุม Thailand Consultation Meeting

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการประชุมร่วม

ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development

Bank : ADB) และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องของไทย โดยมี

ผูว้า่ราชการจงัหวดั ๑๔ จงัหวดัภาคใต ้และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง
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ร่วมการประชุมด้วยนั้น ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า ควรเพิ่ม

สมรรถนะของการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี

(Governors Forum :GF) และยกระดับบทบาทของ ADB ในการ

สนับสนุนด้านวิชาการ ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน

และสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการที่เป็นการดำเนินการร่วม

ของภาครัฐและเอกชน

กลไกการขับเคลื่อน

๑. ความรบัผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย

กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือ

ภายใตก้รอบแผนงาน IMT-GT ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถใช้ประโยชน์จากเวที

การประชุม GF ในการขับเคล่ือนความร่วมมือและผลักดันแผนงาน/

โครงการไปสู่เป้าหมาย กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้

๑๔ จังหวดัภาคใต ้ดำเนินการ ดังนี ้(หนงัสอื ที ่ มท ๐๒๑๒.๓/

๑๓๓๘ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓)

๑.๑ ให้จ ังหวัดตรวจสอบสถานะปัจจุบ ันของ

โครงการ Road Map ๒๐๐๗-๒๐๑๑ ของประเทศไทย ในส่วน

ท่ีรับผิดชอบ โดยให้รายงานสถานะให้ สศช.ทราบและสำเนารายงาน

ใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ ด้วย

๑.๒ เร่ือง การดำเนินงานภายใต้แผนงานการพัฒนา

เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ควร

กำหนดเป็นระเบียบวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) และพิจารณานำเสนอผล

การประชมุเก่ียวกบัแผนงาน IMT-GT เสนอต่อ คณะกรรมการ

ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ตามความเหมาะสม เพื ่อให้แผนงาน/

โครงการของจงัหวดัทีจ่ะเสนอตอ่ IMT-GT ในสว่นของประเทศ

ไทยเป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือมี

พื้นฐานของความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน และเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะของกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเช่ือมโยง

แผนงาน IMT-GT กับยทุธศาสตรจ์งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

๑.๓ ให้จังหวัดกำหนดผู้ประสานงานระดับจังหวัดทั้ง

ในส่วนของสำนักงานจังหวัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และภาคเอกชน

ในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า

แผนงาน/โครงการ ภายใต้กรอบ IMT-GT ของจังหวัด เพื่อให้

การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

๒. ความรบัผดิชอบของ ADB

ADB ได้ทำความตกลงให้การสนับสนุนการเง ิน

สำหรับแผนงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT ที่เป็นการ

ดำเนินการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private

Partnership: PPP) โดยจดัต้ังกลไกดำเนนิงาน Sub regional

Project Development Facility: SPDF ซ่ึงประเทศภาคสีามารถ

เสนอแผนงานโครงการได ้ในส่วนของประเทศไทย สศช. จะเปน็

หน่วยกลั่นกรองและรวบรวมนำเสนอในภาพรวม
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๑. สาขา Trade and Investment

๑.๑  การคา้ผ่านแดนและสิง่อำนวยความสะดวกใน

การลงทนุ มีโครงการจดัตัง้ IMT-GT Plaza ของ จ.ตรงั และ

จ.สงขลา การพัฒนาเมืองชายแดน

๑.๒  การส่งเสรมิการค้า การลงทนุ

๑.๓  การจดัทำฐานขอ้มูล/คู่มือการคา้ การลงทนุ

๑.๔ การพัฒนาพิธีการผ่านแดนตามระบบ CIQ

ให้สะดวกและรวดเรว็

๒. สาขาส่งเสรมิเกษตร และอตุสาหกรรม

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น การจัดนิทรรศการการประมง การตั้งเครือข่ายสัตว์

และเทคโนโลยชีีวภาพ พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

๓. สาขาการทอ่งเทีย่ว

การท่องเที่ยว มีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่ ระหว่าง

KL-หาดใหญ-่ปีนัง และ ตรงั กับเมืองในภาค ีIMT-GT โครงการ

Home stay ของ จ.นครศรธีรรมราช ส่งเสรมิการเปดิ Website

IMT-GT Tourism.com

๔. สาขาผลติภณัฑ์และบรกิารฮาลาล

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มีโครงการจัดงานเทศกาล

อาหารฮาลาลของ จ.กระบ่ี และการขายผลติภัณฑ์อาหารฮาลาลใน

สรุปกรอบแผนปฏบัิติงานภายใต ้  IMT-GT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕)

(IMT-GT Road Map ๒๐๐๗-๒๐๑๑ Action Matrix) ในสว่นของกระทรวงมหาดไทย

แผนงาน/โครงการที่จังหวัด และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมรับผิดชอบ

ภายใตก้รอบ IMT-GT Road Map ๒๐๐๗-๒๐๑๑

แผนงาน/โครงการ

IMT – GT Plaza

การพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดน

Halal Expo และ Halal Trade Project

การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก

(ถนน/รถไฟ) ทางนำ้ ทางอากาศ

การทอ่งเทีย่วแบบ Home stay

ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การเพิ่มสมรรถนะของกลไกความร่วมมือ

ภาครัฐและเอกชนซึ่งได้กำหนดให้มีเวทีการประชุม

ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีในการประชุม

ระดบัรฐัมนตรทุีกคร้ัง (Governors Forum : GF)

หน่วยงานรับผิดชอบ

จ.ตรงั และ จ.สงขลา

จงัหวดัชายแดน ๔ จงัหวดั ทีเ่ปน็ทีต่ัง้จดุผา่นแดน/

กรมโยธาธิการและผังเมือง

จ.กระบี่ และ จังหวัดที่เกี ่ยวข้องโดยดำเนินงานร่วมกับ

กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัทีเ่ปน็ทีต่ัง้สนามบนิ ทา่เรอื และจดุผา่นแดน

จ.นครศรีธรรมราช

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.มท.

รบัผดิชอบรว่มกบั สำนักงานคณะกรรมการพฒันา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดเตรียมข้อมูลประกอบ

การประชมุในเวท ีIMT – GT Governors Forum

ท่ี

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
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IMT-GT Plaza ซึ ่งเป็นโครงการใหม่ที ่จังหวัดจะต้องร่วม

ดำเนินการ

๕. สาขาการเชือ่มโยงโครงสรา้งพ้ืนฐาน

๕.๑ ด้านการคมนาคม

ทางบก มีโครงการก่อสร้างถนนสายสำคัญที่

กำลังดำเนนิการ ๔ สาย คือ (๑) สายปตัตาน-ียะลา-เบตง-ปีนัง

(๒) สายนาทวี-ประกอบ-ดุเรียนบุรอ-อลอสตาร์ (๓) สายสตูล-

วงัประจนั/วงัเกลยีว-เปอรลิ์ส (๔) สายปาดงัเบซา-บกิูตคายฮิูตมั

ทางน้ำ ปรับปรุง ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล/

ปรับปรุงท่าเทียบเรือกันตัง จ.ตรัง/ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกกันตัง จ.ตรัง

(อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม)

ทางอากาศ  เปดิสายการบนิราคาถกู เช่ือมตอ่

เมืองท่องเที ่ยวในประเทศสมาชิก ได้แก่ เส้นทางหาดใหญ่-

กัวลาลมัเปอร,์ สายเมดาน (อินโดนเีซยี)-หาดใหญ ่ รวมทัง้ การ

พัฒนาสนามบินระดับท้องถิ ่นในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยั และมส่ิีงอำนวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล

๕.๒ ด้านการส่ือสาร

เปิด Website IMT-GT เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ

ติดต่อประสานงานของประเทศสมาชิก ตลอดจนติดตามความ

คืบหนา้แผนงาน/โครงการ ภายใต ้IMT-GT Road Map

๖. สาขาพลังงาน

จะร่วมมือกันภายใต้กรอบ ASEAN เพราะเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของภูมิภาค และปัญหาโลกร้อน

เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน การใช้

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานสะอาด การใช้น้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติ

๗. ความรว่มมอืสาขาอืน่ ๆ

 ๗.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ จัดค่ายเยาวชน

การฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาภูเก็ตเป็นศูนย์ Software และ

อินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู

๗.๒ การอนรัุกษ์ส่ิงแวดลอ้มและการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย มีแผนปฏิบัติร่วมอยู่ในแผนงานนี้ด้วย

๗.๓ การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและกลไก

การบรหิารงานของ IMT-GT ท้ังภายในของแตล่ะประเทศ และ

ระหว่างประเทศภาคี

(๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม

โครงการ สนับสนนุประเทศภาคใีหส้ามารถดำเนนิการพัฒนาไปสู่

เป้าหมายที่กำหนดไว้ (IMT-GT Road Map ๒๐๐๗-๒๐๑๑)

โดยการสนบัสนุนของ ADB

(๒) การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กร

ภายนอก รวมทัง้ ASEAN

(๓) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในทุก

ระดบั ท้ังระดบัรฐั-จังหวดั และทอ้งถ่ิน

(๔) ความร่วมมือภาครัฐกับเอกชน โดยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กลไกความร่วมมือทุกระดับให้มีการบูรณาการ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ ท้ังเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งดำเนินการนำมติการประชุม

ระดับรัฐมนตร ีคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส คณะทำงานรายสาขา และ

เวทีการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ไปแปลง

สู่การปฏบิตั ิตลอดจนมกีารตดิตามผลอยา่งตอ่เน่ือง

กลุ่มงานประสานเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร.๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๙
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บทบาทของนิติกร

กับการสนับสนุนภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด*

¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹ Ñ¡§Ò¹¨ Ñ§ËÇ Ñ´ à» ç¹

ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õ èÁ Õ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-μ èÍ¡ÒÃªèÇÂàËÅ×Í

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐ

â´Â·Õè¡ÒÃºÃÔËÒÃºéÒ¹àÁ×Í§ÂÖ´¶×ÍËÅÑ¡¹Ôμ ÔÃÑ°

à»ç¹ÊÓ¤Ñ- ́ Ñ§¹Ñé¹ ¡®ËÁÒÂ¨Ö§à»ç¹¡Åä¡ÊÓ¤Ñ-

»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹

¹âÂºÒÂμ èÒ§æ äÁèÊÒÁÒÃ¶¢Ñºà¤Å×èÍ¹ä´éÍÂèÒ§

ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ËÒ¡»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

·Ò§´éÒ¹¡®ËÁÒÂâ´ÂºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡®ËÁÒÂ

·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¨Ö§¢ÍàÊ¹Í¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ× èÍ§

“º·ºÒ·¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã¡Ñº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô¨

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´”
1
 à¾×èÍà»ç¹¢éÍÁÙÅÊÓËÃÑº

¼ÙéÁÕÊèÇ¹à¡ÕèÂÇ¢éÍ§ãªé»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Òâ´ÂÊÃØ» Ñ́§¹Õé

ñ. ¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒáÅÐÊÀÒ¾»Ñ-ËÒ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â¡ÓË¹´ãËéÁÕμÓáË¹è§

¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃáÅÐÃÐ´ÑºªÓ¹Ò-¡ÒÃ

Ñ̈§ËÇÑ́ ÅÐ ñ μÓáË¹è§ à¾×èÍ·ÓË¹éÒ·ÕèãËé¡ÒÃªèÇÂàËÅ×ÍáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à»ç¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹»Õ ¾.È.òõõò

ÊèÇ¹ÁÒ¡¨ÐÃÑºâÍ¹¹Ôμ Ô¡ÃÁÒ¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹μ èÒ§æ ·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡

ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ¹Ôμ Ô¡Ã·ÕèÃÑºâÍ¹ÁÒ¨Óà»ç¹μ éÍ§»ÃÑºμ ÑÇ

*
 โดย นายชำนาญวทิย ์เตรตัน ์(นบ.,นม.,นบท.,รม.) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานปลดักระทรวง

มหาดไทย

1
 ªÓ¹Ò-ÇÔ·Âì  àμÃÑμ¹ì, º·ºÒ·¢Í§¹ÔμÔ¡Ã¡Ñº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô̈ ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ , ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊèÇ¹ºØ¤¤ÅËÅÑ¡ÊÙμÃ

¹Ñ¡»¡¤ÃÍ§ÃÐ Ñ́ºÊÙ§ ÃØè¹·Õè õô »Õ§º»ÃÐÁÒ³ òõõó, ÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ´ä·Â Ê¶ÒºÑ¹´ÓÃ§ÃÒªÒ¹ØÀÒ¾
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ãËéà¢éÒ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´à¹×èÍ§¨Ò¡ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

áÅÐ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§·Ø¡¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§

¡ÃÁ «Öè§μ éÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐ»¯ÔºÑμ ÔμÒÁ¡®ËÁÒÂËÅÒÂ©ºÑº ¡ÒÃ

¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ ¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ð áÅÐãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ´éÒ¹¡®ËÁÒÂá¡è

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à»ç¹§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ- ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã«Öè§»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¨Ö§ÁÕ¼Åμ èÍ

¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¢Í§¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒÍÑ¹¨ÐÊè§¼Åμ èÍ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ

» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹¢Í§¹ÔμÔ¡Ã áμè¹ÔμÔ¡Ã·Õè» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹ÍÂÙèã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÁÕμÓáË¹è§

áÅÐÃÐ´Ñº·ÕèäÁèÊÙ§ÁÒ¡ áÅÐÁÕà¾ÕÂ§μÓáË¹è§à´ÕÂÇ »ÃÐ¡Íº¡Ñº

âÍ¹ÂéÒÂÁÒ¨Ò¡ËÅÒÂË¹èÇÂ§Ò¹ ÍÒ¨·ÓãËé¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹à¾×èÍ

Ê¹Í§μÍº¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¢éÍ¨Ó¡Ñ´

ò. ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

à¾×èÍÈÖ¡ÉÒÊÀÒ¾»Ñ-ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔË¹éÒ·Õè

ÃÇÁ·Ñé§º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́

¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ·ÕèÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº¤ÇÒÁμ éÍ§¡ÒÃáÅÐÀÒÃ¡Ô¨

¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  à¾×èÍËÒ¢éÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢

º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¹ÔμÔ¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§

ÁËÒ´ä·Â ÍÑ¹à»ç¹»ÃÐâÂª¹ìμèÍÃÒª¡ÒÃ

ó. ÇÔ̧ Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ ò ÃÙ»áºº ¤×Í

ñ) ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅàÍ¡ÊÒÃ(documentary research)

à»ç¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ á¹Ç¤Ố ·ÄÉ®Õ º·¤ÇÒÁ ÃÐàºÕÂº

¡®ËÁÒÂμ èÒ§æ

ò) ¡ÒÃà¡çº¢éÍÁÙÅ(survey research) â´ÂãªéáººÊÍº¶ÒÁ

»ÅÒÂ»Ô´à»ç¹ÊèÇ¹ãË-èáÅÐºÒ§ÊèÇ¹ãËé¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§áÊ´§¤ÇÒÁ

¤Ố àËç¹ä é́ÍÂèÒ§ÍÔÊÃÐáºº¤Ó¶ÒÁ»ÅÒÂà»Ố  áººÊÍº¶ÒÁáºè§ÍÍ¡

à»ç¹ ò ÊèÇ¹ â´Â¶×Íà¡³±ì̈ Ó¹Ç¹¼ÙéÁÕ¤ÇÒÁàËç¹μÒÁËÑÇ¢éÍ·ÕèàÅ×Í¡

¤Ố à»ç¹ÃéÍÂÅÐ Ñ́§¹Õé

ÊèÇ¹·Õè ñ ¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ ä´éá¡è ¡ÅØèÁ

μÑÇÍÂèÒ§ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾È μÓáË¹è§»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ´ÓÃ§μÓáË¹è§

»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹ ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ ÀÒ¤

ÊèÇ¹·Õè ò º·ºÒ·¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ä é́á¡è

ñ) ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃáÅÐº·ºÒ·ÊÓ¤Ñ-¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã

ò) ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¹Ôμ Ô¡Ãã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Í§¡ÅØèÁ

μÑÇÍÂèÒ§ ó) ¤ÇÒÁàËç¹μèÍ¡ÒÃ·ÓË¹éÒ·ÕèμÒÁº·ºÒ·¹ÔμÔ¡Ã ô) º·ºÒ·

Ë¹éÒ·Õèã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

ËÃ×ÍäÁè õ) º·ºÒ·¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·Õè¤ÇÃá¡éä¢»ÃÑº»ÃØ§

ö) »Ñ-ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔË¹éÒ·Õè¹Ôμ Ô¡Ã ÷) »Ñ-ËÒáÅÐ

ÍØ»ÊÃÃ¤·Õè¹ÔμÔ¡Ã»ÃÐÊºã¹ÃÍº»Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ ø) ¤ÇÒÁÊÓàÃç̈ ã¹¡ÒÃ

»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºàÃ×èÍ§ã´ºéÒ§ ù) »Ñ¨¨ØºÑ¹¡ÓË¹´

μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃäÇéã¹½èÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁè

ñð) ¤ÇÃ¡ÓË¹´μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃäÇéã¹¡ÅØèÁ§Ò¹ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃËÃ×ÍäÁè

à¾ÃÒÐàËμØã´ ññ) μÓáË¹è§¹ÔμÔ¡Ã¤ÇÃ¡ÓË¹´äÇéã¹¡ÅØèÁ§Ò¹ã´ Ö̈§

¨ÐàËÁÒÐÊÁ ñò) ÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´·Õè

àËÁÒÐÊÁ ñó) μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¤ÇÃ

à»ç¹ÃÐ´Ñºã´
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ô. »ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§

»ÃÐªÒ¡Ã· Õ è ãª éã¹¡ÒÃÈ Ö¡ÉÒ

»ÃÐ¡Íº é́ÇÂ ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  ÃÇÁ ÷õ

Ñ̈§ËÇÑ́  ËÑÇË¹éÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ÃÇÁ ÷õ

Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐ¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ÃÇÁ

÷õ Ñ̈§ËÇÑ́  ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ òòõ ¤¹

õ. ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

õ.ñ ¢ éÍÁ ÙÅ· Ñ èÇä»¢Í§¡ÅØ èÁ

μ ÑÇÍÂèÒ§ ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ «Öè§´ÓÃ§μÓáË¹è§¼ÙéÇèÒ-

ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ ËÑÇË¹éÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

Ñ̈§ËÇÑ́ ¨Ó¹Ç¹ ÷õ ̈ Ñ§ËÇÑ́  ÃÇÁ òòõ ¤¹ ä é́áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹

ñ÷ð ¤¹ ¤Ô´à»ç¹ÃéÍÂÅÐ ÷õ.ö ËÃ×ÍÊÒÁã¹ÊÕè¢Í§¼Ùéä´éÃÑºáºº

ÊÍº¶ÒÁ·Ñé§ËÁ´ ÊèÇ¹ãË-èà»ç¹à¾ÈªÒÂ ÃÐÂÐàÇÅÒ´ÓÃ§μÓáË¹è§

»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Í§¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§â´Âà©ÅÕèÂ ó.õ »Õ áÅÐÁÕÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ

â´Âà©ÅÕèÂ òó.ñ »Õ

õ.ò º·ºÒ·¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§

ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñºº·ºÒ·¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·Õè¹èÒÊ¹ã¨

ÇèÒ ÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂº

ÁÒ¡ ¨Óà»ç¹μ éÍ§ÁÕ¹Ôμ Ô¡ÃªèÇÂàËÅ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ «Öè§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤Ñ-·Ñé§

àÃ×èÍ§μÃÇ¨ÊÍº¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹·Ò§¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

¡ÑºÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐàÃ×èÍ§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

é́Ò¹¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  ¤ÇÒÁàËç¹

ÃÍ§Å§ÁÒ¢Í§¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§μ éÍ§¡ÒÃãËé¹Ôμ Ô¡ÃÁÕº·ºÒ·à©¾ÒÐàÃ×èÍ§

¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¡ÅÑè¹¡ÃÍ§áÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹·Ò§¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à·èÒ¹Ñé¹

¡ÇèÒ¤ÃÖè§Ë¹Öè§àÅç¡¹éÍÂ¢Í§¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨

ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ã¹ÃÐ Ñ́ºÁÒ¡ â´Â¡ÅØèÁ

μ ÑÇÍÂèÒ§·Õèà»ç¹¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐ¹Ôμ Ô¡ÃÁÕÊÑ´ÊèÇ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé

¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÃÐ´Ñº

ÁÒ¡ã¡Åéà¤ÕÂ§¡Ñ¹ ÊèÇ¹¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§·Õèà»ç¹ËÑÇË¹éÒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́

ÁÕÊÑ́ ÊèÇ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÃÐ´ÑºÁÒ¡μ èÓ·ÕèÊØ´ ¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ã¹ÀÒ¤ãμ éÁÕÊÑ´ÊèÇ¹·ÕèÁÕ

¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

ã¹ÃÐ Ñ́ºÁÒ¡ÊÙ§·ÕèÊǾ  (ÃéÍÂÅÐ ÷ö.ò) ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§

ã¹ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÊèÇ¹¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ã¹ÀÒ¤àË¹×ÍÁÕÊÑ´ÊèÇ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé

¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÃÐ´Ñº

ÁÒ¡μèÓ·ÕèÊǾ à¾ÕÂ§ÃéÍÂÅÐ òù.÷ áÅÐÃéÍÂÅÐ ó ¢Í§¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§

ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁà¢éÒã¨¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñºº·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÁÕÊÑ´ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé·Õè

μÍº¶Ù¡ÁÒ¡·ÕèÊǾ  ¤×Í º·ºÒ·¡ÒÃãËé¢éÍàÊ¹Íá¹ÐáÅÐ¤ÇÒÁàËç¹

·Ò§¡®ËÁÒÂÍ×è¹μÒÁ·Õè¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ ÁÍºËÁÒÂ  ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í

º·ºÒ·à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ¹ÑÂ¢Í§ Í.¡.¾.¨Ñ§ËÇÑ´ ãËé

¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¤ÇÒÁàËç¹ÊÓ¹Ç¹ÊÍºÊÇ¹¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐÊÓ¹Ç¹

¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ÇÔ¹ÑÂ ÊèÇ¹º·ºÒ··ÕèÁÕÊÑ´ÊèÇ¹¼ÙéμÍº¶Ù¡ã¹ÊÑ´ÊèÇ¹

μèÓ·ÕèÊǾ  ¤×Í ¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó¤ÇÒÁàËç¹áÂé§ ¤ÓÊÑè§äÁè¿éÍ§ äÁèÍØ·¸Ã³ì ËÃ×Í

äÁè®Õ¡Ò

¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁà¢éÒã¨¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñºº·ºÒ·

Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  â´ÂÃéÍÂÅÐ·ÕèμÍº¤Ó¶ÒÁ·ÕèäÁèãªè

º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ¶Ù¡μéÍ§(μÍºÇèÒäÁèãªè)ÊÙ§ÊǾ

¤×Í º·ºÒ·¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹ÊÍºÊÇ¹¨Ñº¡ØÁ¼Ùé¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁ¼Ô´·Ò§ÍÒ-Ò

(ÃéÍÂÅÐ ÷ö.õ) áÅÐ·ÕèμèÓÊǾ  ¤×Í §Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔ̈ ÑÂáÅÐà¼Âá¾Ãè¤ÇÒÁÃÙé

·Ò§¡®ËÁÒÂ (ÃéÍÂÅÐ ññ.ø) ¢éÍÊÑ§à¡μ ÁÕ¼ÙéμÍºÇèÒäÁèá¹èã¨ã¹

ÊÑ́ ÊèÇ¹·ÕèÊÙ§ÁÒ¡ã¹¢éÍ¤Ó¶ÒÁμèÒ§æ ÊÐ·éÍ¹ÇèÒ ¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§äÁè¹éÍÂ

ÂÑ§äÁè·ÃÒºº·ºÒ·¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§·ÕèÁÕÊÑ́ ÊèÇ¹·ÕèàËç¹ÇèÒº·ºÒ·Ë¹éÒ·Õèã¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹

¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ¤ÇÃä é́ÃÑº¡ÒÃá¡éä¢»ÃÑº»ÃØ§ã¹ÃÐ Ñ́º
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ÁÒ¡ ¤×Í ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢¢Íºà¢μË¹éÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËé

ªÑ́ à¨¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁà¹×éÍËÒ·Ñé§ËÁ´ (ÃéÍÂÅÐ öñ.ø) ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í

¡ÓË¹´Ë¹éÒ·ÕèËÅÑ¡¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã ¤×Í¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§

μÃÇ¨ÊÍº ÇÔ¹Ô¨©ÑÂμ Õ¤ÇÒÁ áÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹´éÒ¹¡®ËÁÒÂá¡è

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  ÊÓËÃÑºº·ºÒ·¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·ÕèÁÕ

ÃéÍÂÅÐ·ÕèàËç¹ÇèÒ¤ÇÃä é́ÃÑº¡ÒÃá¡éä¢»ÃÑº»ÃØ§ã¹ÃÐ Ñ́ºÁÒ¡μèÓ·ÕèÊǾ ¤×Í

¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó°Ò¹¢éÍÁÙÅÃÐàºÕÂº ¤ÓÊÑè§ »ÃÐ¡ÒÈË¹Ñ§Ê×ÍÊÑè§¡ÒÃ·ÕèÍÍ¡

â´Â¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ìã¹¡ÒÃ¤é¹¤ÇéÒ (ÃéÍÂÅÐ òø.ò)

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÊèÇ¹ãË-è (ÃéÍÂÅÐ öõ.ö) àËç¹ÇèÒº·ºÒ·Ë¹éÒ·Õèã¹

»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́ ÂÑ§äÁèÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ â´ÂÁÕ

¤ÇÒÁáμ¡μ èÒ§¡Ñ¹ÃÐËÇèÒ§¼Ùé·ÕèÁÕμÓáË¹è§μ èÒ§¡Ñ¹ ¡ÅèÒÇ¤×Í ¹Ôμ Ô¡Ã

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ÇèÒäÁèàËÁÒÐÊÁÊÙ§·ÕèÊØ´ (ÃéÍÂÅÐ

÷õ.ù) ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ àËç¹ÇèÒäÁèàËÁÒÐÊÁμèÓÊǾ  (ÃéÍÂÅÐ õ÷.ô)

¤ÇÒÁàËç¹ã¹àÃ×èÍ§ Ñ́§¡ÅèÒÇÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁáμ¡μèÒ§ÃÐËÇèÒ§ÀÒ¤  ¡ÅèÒÇ¤×Í

ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍáÅÐÀÒ¤àË¹×ÍÁÕÃéÍÂÅÐ·ÕèàËç¹ÇèÒäÁèàËÁÒÐÊÁ

ÊÙ§ÊǾ  ¤×Í ÃéÍÂÅÐ öù.ö áÅÐ ÃéÍÂÅÐ õõ.ð μèÓÊǾ  ¤×Í ¼ÙéμÍº

áººÊÍº¶ÒÁã¹ÀÒ¤ãμ é

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÁÕÊÑ´ÊèÇ¹·ÕèàËç¹ÇèÒà»ç¹»Ñ-ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤

ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔË¹éÒ·Õè¹Ôμ Ô¡ÃÁÒ¡ ¤×Í ¹Ôμ Ô¡ÃÂÑ§äÁèà¤Âà¢éÒÃÑº¡ÒÃ

½Ö¡ÍºÃÁ ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ôμ Ô¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ÁÒ¡èÍ¹ (ÃéÍÂÅÐ

÷ð.ô) áÅÐ¨Ó¹Ç¹¹Ôμ Ô¡Ãà¾ÕÂ§ ñ μÓáË¹è§ äÁèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº

»ÃÔÁÒ³§Ò¹ (ÃéÍÂÅÐ öù.ø) ÊèÇ¹àÃ×èÍ§·Õè¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÁÕÊÑ´ÊèÇ¹

·ÕèàËç¹ÇèÒà»ç¹»Ñ-ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔË¹éÒ·Õè¹ÔμÔ¡ÃÁÒ¡μèÓ·ÕèÊǾ

¤×Í ¡ÒÃ¡ÓË¹´»ÃÐà ḉ¹ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó¤ÇÒÁàËç¹¢Í§

¹Ôμ Ô¡ÃÂÑ§äÁè¶Ù¡μ éÍ§ÃÑ´¡ØÁáÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁ¤Ãº¶éÇ¹·Ø¡»ÃÐà´ç¹

«Ö è§ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº»Ñ-ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤·Õ è¹Ôμ Ô¡Ã¾ººèÍÂ

ã¹ÃÍº»Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ

¼Åμ èÍ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔË¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÁÒ¡

ÊÙ§·ÕèÊǾ  ¤×Í ¡ÒÃ¼èÒ¹¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ôμ Ô¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

Ñ̈§ËÇÑ́ ÁÒáÅéÇ (ÃéÍÂÅÐ ÷ø.ø) ÃÍ§Å§ÁÒä é́á¡è àÃ×èÍ§ ¡ÒÃä é́ÃÑº¡ÒÃ

Êè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁ¡éÒÇË¹éÒã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔË¹éÒ·Õè̈ Ò¡¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

(ÃéÍÂÅÐ öø.ö) »ÃÐà´ç¹·ÕèÁÕÊÑ´ÊèÇ¹·ÕèàËç¹ÇèÒÁÕ¼Åμ èÍ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔË¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÁÒ¡μèÓ·ÕèÊǾ  ä é́á¡è ¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

ËÃ×Íá¹Ð¹Ó¨Ò¡¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ (ÃéÍÂÅÐ õ÷.÷) áÅÐ ¹âÂºÒÂ¢Í§

¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ (ÃéÍÂÅÐ õù.ð)

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÊèÇ¹ãË-è (ÃéÍÂÅÐ ÷÷.õ) àËç¹ÇèÒ¡ÒÃ

¡ÓË¹´μÓáË¹è§¹ÔμÔ¡ÃäÇéã¹½èÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁäÁèàËÁÒÐÊÁ

â´Â ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ÁÕÃéÍÂÅÐ·ÕèàËç¹ÇèÒäÁèàËÁÒÐÊÁÊÙ§·ÕèÊǾ

¤×ÍÃéÍÂÅÐ ùö.õ ÊèÇ¹¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕÃéÍÂÅÐ·ÕèàËç¹ÇèÒ

äÁèàËÁÒÐÊÁμèÓ·ÕèÊǾ  (ÃéÍÂÅÐ öò.ò)

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÊèÇ¹ãË-è (ÃéÍÂÅÐ öõ.ó) àËç¹ÇèÒμÓáË¹è§

¹ÔμÔ¡ÃäÁè¤ÇÃÍÂÙèã¹½èÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  à¹×èÍ§¨Ò¡

ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§½èÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃäÁèÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºμÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡Ã

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÃéÍÂÅÐ ôö.õ àËç¹ÇèÒμÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡Ã

äÁè¤ÇÃÍÂÙèã¹½èÒÂÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ à¹×èÍ§¨Ò¡äÁèÁÕ

¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒ-´éÒ¹¡®ËÁÒÂ¤ÍÂãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

á¹Ð¹Ó

¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÃéÍÂÅÐ ôð.ö àËç¹ÇèÒμÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡Ã¤ÇÃ

¡ÓË¹´à»ç¹¡ÅØèÁ§Ò¹¹Ôμ Ô¡ÒÃÍÂÙèã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ ÃÍ§Å§ÁÒ

ÃéÍÂÅÐ òø.ø àËç¹ÇèÒ¤ÇÃ¡ÓË¹´à»ç¹¡ÅØèÁ§Ò¹¹Ôμ Ô¡ÒÃ¢Öé¹μÃ§¡Ñº

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´

¡ÇèÒ¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§àËç¹ÇèÒÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§μÓáË¹è§

¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¤ÇÃÁÕ ó ÍÑμÃÒËÃ×ÍÁÒ¡¡ÇèÒ áÅÐ

ÃéÍÂÅÐ óù.ó àËç¹ÇèÒ¤ÇÃÁÕ ò ÍÑμÃÒ ÁÕà¾ÕÂ§ÃéÍÂÅÐ ÷.ô ·ÕèàËç¹ÇèÒ

¤ÇÃÁÕ ñ ÍÑμÃÒ ¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§áμ¡μ èÒ§¡Ñ¹μÒÁ

μÓáË¹è§¢Í§¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ â´Â¼Ùé·Õèà»ç¹¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

ÁÕÃéÍÂÅÐ·ÕèàËç¹ÇèÒ¤ÇÃÁÕ ó ÍÑμÃÒ¢Öé¹ä»ÊÙ§·ÕèÊǾ  ¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§·Õèà»ç¹

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ àËç¹ÇèÒ¤ÇÃÁÕ ó ÍÑμÃÒ¢Öé¹ä»μ èÓ·ÕèÊǾ  áμ èàËç¹ÇèÒ

¤ÇÃÁÕ ò ÍÑμÃÒÊÙ§·ÕèÊǾ



     
   ๒๒

ÃÐ´ÑºÊÙ§ÊØ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºº·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§μÓáË¹è§

¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ¡ÅØèÁμ ÑÇÍÂèÒ§ÊèÇ¹ãË-è (ÃéÍÂÅÐ ÷ó.ö)

àËç¹ÇèÒ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´ÑºªÓ¹Ò-¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ÃÍ§Å§ÁÒÃéÍÂÅÐ òð àËç¹ÇèÒ

¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´Ñº¼ÙéàªÕèÂÇªÒ- ÃéÍÂÅÐ ó.õ ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´ÑºªÓ¹Ò-¡ÒÃ

áÅÐÃéÍÂÅÐ ò.ù ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ Ñ́º¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

ÃÐ´Ñºμ èÓÊØ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºº·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§μÓáË¹è§

¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ¡ÅØèÁμÑÇÍÂèÒ§ÃéÍÂÅÐ õö.ô àËç¹ÇèÒ¤ÇÃà»ç¹

ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ ÃÍ§Å§ÁÒÃéÍÂÅÐ ó÷.ñ àËç¹ÇèÒ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´Ñº

ªÓ¹Ò-¡ÒÃ ÃéÍÂÅÐ õ.ó ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´ÑºªÓ¹Ò-¡ÒÃ¾ÔàÈÉ áÅÐ

ÃéÍÂÅÐ ñ.ò ¤ÇÃà»ç¹ÃÐ´Ñº¼ÙéàªÕèÂÇªÒ-

ö. ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð

¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ñ§ä´é¡ÅèÒÇÁÒ¢éÒ§μ é¹¨Ö§ÍÒ¨ÊÃØ»ä´éÇèÒ

â¤Ã§ÊÃéÒ§ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·ÕèáÅÐÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́

ÊÑ§¡Ñ́ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ÂÑ§äÁèÊÍ´¤ÅéÍ§àËÁÒÐÊÁ

¡Ñº¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´«Öè§à»ç¹

μ ÑÇá·¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ áÅÐÁÕ¢Íºà¢μÀÒÃ¡Ô¨¡ÇéÒ§¢ÇÒ§à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº

·Ø¡¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼è¹ Ố¹¨ÓμéÍ§

ÍÂÙèº¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ËÅÑ¡¡®ËÁÒÂ ¡®ËÁÒÂ¨Ö§à»ç¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÓ¤Ñ-

»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§·Õè¨Ð·ÓãËé¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ºÃÃÅØμÒÁ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìμÒÁà»éÒËÁÒÂ·ÕèÇÒ§äÇé ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´¨Ö§ÁÕ

ÊèÇ¹ÊÓ¤Ñ-ã¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́

ãËéÊÒÁÒÃ¶¢Ñºà¤Å×èÍ¹ä´éÍÂèÒ§ÊÁàËμ ØÊÁ¼ÅμÒÁà¨μ¹ÒÃÁ³ìáËè§

¡®ËÁÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ìÊØ¢¢Í§»ÃÐªÒª¹ áμ èâ¤Ã§ÊÃéÒ§ º·ºÒ·

Ë¹éÒ·ÕèáÅÐÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ·ÕèÁÕÍÂÙèã¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹

äÁèÍÒ¨μÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμéÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹áÅÐäÁèÍÒ¨ªèÇÂàËÅ×Í

ËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô̈ ¢Í§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ ä é́ÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾

Ö̈§ÁÕ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð·Õèä é̈́ Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ñ́§¹Õé

ö.ñ ´éÒ¹¹âÂºÒÂ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ

ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè¨Ðμ éÍ§·Ó¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢à¾ÔèÁàμ ÔÁâ¤Ã§ÊÃéÒ§

º·ºÒ·áÅÐÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  «Öè§Ë¹èÇÂ§Ò¹

·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ã¹àÃ×èÍ§¹Õé¤ÇÃ¨Ðä é́¡ÓË¹´à»ç¹¹âÂºÒÂ Ñ́§¹Õé

ñ) ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»â¤Ã§ÊÃéÒ§áÅÐÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õ è¢Í§

¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  â´Â¡ÒÃáÂ¡μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃÍÍ¡¨Ò¡½èÒÂ

ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃáÅéÇ¡ÓË¹´ãËéà»ç¹¡ÅØèÁ§Ò¹¹ÔμÔ¡ÒÃËÃ×Í¡ÅØèÁ§Ò¹¡®ËÁÒÂ

ã¹ÊÑ§¡Ñ́ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  ÁÕÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§ ò-ó ÍÑμÃÒ ãËé¹ÔμÔ¡ÃÃÐ Ñ́º

“ªÓ¹Ò-¡ÒÃ¾ÔàÈÉ” à»ç¹ËÑÇË¹éÒ¡ÅØ èÁ§Ò¹ áÅÐÁÕ¹Ôμ Ô¡ÃÃÐ´Ñº

“ªÓ¹Ò-¡ÒÃ” áÅÐÃÐ´Ñº “»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ”à»ç¹·ÕÁ§Ò¹ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§

á¡éä¢¢Íºà¢μË¹éÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËéªÑ´à¨¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁ

à¹×éÍËÒ·Ñé§ËÁ´ à¾ÔèÁº·ºÒ·¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ã¹¡ÒÃ·ÓË¹éÒ·Õè

ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ é́Ò¹¡®ËÁÒÂá¡è¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´

ãËé¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ μÃÇ¨ÊÍº ÇÔ¹Ô¨©ÑÂμ Õ¤ÇÒÁáÅÐ

àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ é́Ò¹¡®ËÁÒÂá¡è¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́ à»ç¹Ë¹éÒ·ÕèËÅÑ¡

¢Í§¹ÔμÔ¡Ã ÃÇÁ·Ñé§»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¹ÔμÔ¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́

äÁèãËé«éÓ¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹Í×è¹ à¾ÔèÁàμÔÁ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡®ËÁÒÂáÅÐ

äÁèÁÕË¹èÇÂ§Ò¹ã´ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÃÑº¼Ô´ªÍºãËéà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§¹Ôμ Ô¡Ã

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́  áÅÐ§Ò¹ Ñ́̈ ·Ó°Ò¹¢éÍÁÙÅ ÃÐàºÕÂº ¤ÓÊÑè§ »ÃÐ¡ÒÈ

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÑè§¡ÒÃ·ÕèÍÍ¡â´Â¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ìã¹¡ÒÃ

¤é¹¤ÇéÒ ãËéà»ç¹º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´´éÇÂ

ò) ¡ÓË¹´ãËéÁÕËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ à¹×èÍ§¨Ò¡μÓáË¹è§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

ä´é¶Ù¡¡ÓË¹´ãËéÁÕ¢Öé¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹»Õ òõõò ¹Ôμ Ô¡ÃÊèÇ¹ãË-èÃÑºâÍ¹

ÁÒ¨Ò¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃμèÒ§¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ ÂÑ§¢Ò´¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁ

à¢éÒã¨ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ áÅÐ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ́

áÅÐ¨Ðμ éÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁ¡®ËÁÒÂ

·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº·Ø¡¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ ¨Ö§ÊÁ¤ÇÃ¡ÓË¹´à»ç¹

¹âÂºÒÂãËéÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´ËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

áÅÐ¨Ñ´ãËé¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ä´éÁÕâÍ¡ÒÊä´éà¢éÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡
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ÍºÃÁμÒÁËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¢Õ´¤ÇÒÁ

ÊÒÁÒÃ¶áÅÐà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

¨Ñ§ËÇÑ´

ö.ò ´éÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ

·Ó§Ò¹¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ̈§ËÇÑ́ à¡ÕèÂÇ¡Ñº é́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍá¡éä¢

»Ñ-ËÒ¡ÒÃ¢Ò´·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁªÓ¹Ò-ã¹¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹á¡è¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ ¤ÇÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§

ãËé¡ÒÃªèÇÂàËÅ×Í·Ò§ é́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ́§¹Õé

ñ) ãËéÁÕË¹èÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§ é́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¤ÇÃ

ÁÍºËÁÒÂÀÒÃ¡Ô¨ãËéÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§

ÁËÒ´ä·Â·ÓË¹éÒ·Õèà»ç¹Ë¹èÇÂ§Ò¹ãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

à»ç¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒáÅÐãËé¤Óá¹Ð¹Óá¡è¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹·Ø¡æ

´éÒ¹ àªè¹ ¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í·Ò§â·ÃÈÑ¾·ì ¡ÒÃμÍº»Ñ-ËÒ¼èÒ¹

·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çμ ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¤ÙèÁ×Í¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè¤ÇÒÁÃÙé

é́Ò¹¡®ËÁÒÂ à»ç¹μ é¹

ò) ¡ÒÃÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒÂμỐ μèÍÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹

àÃÕÂ¹ÃÙé·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ »Ñ̈ Ø̈ºÑ¹ä é́¡ÓË¹´ãËéÁÕâ·ÃÈÑ¾·ìÊÒÂ è́Ç¹ÎÍ·äÅ¹ì

áÅÐÃÐººÍÔ¹à·ÍÃìà¹çμ àª×èÍÁμ èÍÊ×èÍÊÒÃÃÐËÇèÒ§Ë¹èÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹

ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Âä´éáÅéÇ áμ è¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙé´éÒ¹

¡®ËÁÒÂ¨Óà»ç¹¨ÐμéÍ§ÁÕà¤Ã×Í¢èÒÂÊÒÁÒÃ¶μỐ μèÍÊ×èÍÊÒÃ¡ÑºË¹èÇÂ§Ò¹

·Ø¡¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ ·ÕèÁÕË¹éÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº§Ò¹ é́Ò¹¡®ËÁÒÂ

ÃÇÁ·Ñé§Í§¤ì¡ÃÇÔªÒªÕ¾¡®ËÁÒÂ à¾×èÍãËéÊÒÁÒÃ¶áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙé

·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃä´éÍÂèÒ§¡ÇéÒ§¢ÇÒ§ «Ö è§¨ÐÊè§¼ÅãËé¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹

ÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ ÃÇ´àÃçÇ áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾

¼Ùéà¢ÕÂ¹ËÇÑ§ÇèÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢éÒ§μ é¹¹Õé ¨Ðà»ç¹

»ÃÐâÂª¹ìá¡è¼ÙéÁÕÊèÇ¹à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¨Ðä é́ÃÑº·ÃÒºáÅÐà»ç¹¢éÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº

ã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ¢Ṍ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

¢Í§¹Ôμ Ô¡ÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´à¾×èÍãËéÊÒÁÒÃ¶Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§

¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾μ èÍä»

As the past has faded into misty

memories, and the future remains

a dream unrealized, seizing the

present is most important

อดตี คือความวา่งเปลา่ อนาคตยงัเป็นความฝนั

ปัจจุบัน สำคัญที่สุด

๙๖ ธรรมคอืแรงใจ ๑๐๘ วาทะแหง่ความสขุ
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คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

เห็นชอบเคร่ืองมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ตาม

ความเหมาะสม ตามทีส่ำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

ที่มา

๑. ในการประชมุ ก.พ.ครัง้ที ่๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัที ่๑๗

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใส

และตรวจสอบไดข้องส่วนราชการ และเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ตาม

ความเหมาะสม โดยมีข้อสังเกตว่าการนำเครื่องมือดังกล่าวไป

ส่งเสริมให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินความโปร่งใสควร

เป็นไปด้วยความสมัครใจของส่วนราชการ

๒. การจัดทำมาตรฐานความโปรง่ใสในภาคราชการเปน็

แนวทางที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบัิติงานและใหค้วามร่วมมือ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการตาม

ทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นกฎหมายระดบัตา่ง ๆ  เครือ่งมอืวดัความโปรง่ใส

และตรวจสอบได้ของส่วนราชการจึงได้ถูกจัดทำและพัฒนาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดย

สำนักงาน ก.พ. รว่มกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรศึ์กษา

วิจัยเรื่องการประเมินและสร้างเครื่องมือวัดความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐ และได้นำไปใช้เป็นพ้ืนฐานส่งเสริมในส่วนราชการ

นำร่องเฉพาะสว่นราชการประเภทบรกิาร และตอ่มาไดศึ้กษาและ

พัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสต่อเนื่องให้ครอบคลุมส่วนราชการ

เคร่ืองมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ของส่วนราชการ

ทุกประเภท พร้อมทั้งจัดทำเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ของส่วนราชการและได้นำเครื ่องมือดังกล่าว

ไปสง่เสรมิใหส่้วนราชการตา่งๆ นำไปใชใ้นการจดัทำและประเมนิ

มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตนเอง

๓. เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ

ส่วนราชการ ประกอบดว้ย ๒ ส่วน ไดแ้ก่

๓.๑ มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบด้วย ๔ มิติหลัก

๑๓ ตวัชีว้ดัย่อย ดังนี้

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความ

พยายาม/ริเริม่ ของหนว่ยงานในการสรา้งความโปรง่ใส ตวัชีว้ดั

ประกอบด้วย ๑) มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปร่งใส ๒) บทบาท

ของผูบ้รหิารในการสง่เสรมิเร่ืองความโปรง่ใสในองคก์ร ๓) ความ

พยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติท่ี ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบ

ภายในองคก์ร และการมส่ีวนรว่ม ตัวช้ีวดั ประกอบดว้ย ๑) การ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๒) การมีมาตรฐานการใหบ้รกิารประชาชน
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และประกาศให้ทราบ ๓) การมีระบบตรวจสอบภายในทีด่ำเนินการ

ตรวจสอบมากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี ๔) การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน

และผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ ๕) การเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี ๓ ด้านการใช้ดุลพินิจ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย

๑) การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒) การใช้

ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล ๓) การมีระบบบริหารความ

เสี่ยงด้านความโปร่งใส

มิติท่ี ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน

ตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย ๑) การมหีนว่ยงาน/ผูร้บัผดิชอบโดยตรง

ในการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน ๒) การมีระเบยีบปฏิบัติในการ

ดำเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน

๓.๒ เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี ้ว ัด

มาตรฐานความโปร่งใส

๔. เพ่ือใหส่้วนราชการตา่ง ๆ ไดมี้การปฏบิตังิานอยา่ง

โปร่งใส ลดความเสี ่ยงของหน่วยงานต่อปัญหาการทุจร ิต

คอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้าใจ

และตระหนักว่าเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ

สว่นราชการเปน็เครือ่งมอืทีช่่วยใหข้้าราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั

มีแนวทางในการทำงานอย่างโปร่งใส รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการลดความเสี่ยงต่อการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ

ธนาคารธนชาต ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามในบันทึกข้อตกลง มอบสิทธิพิเศษทาง

การเงินให้แก่สมาชิก กบข. โดยธนาคารธนชาต จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทางด้านสินเช่ือเช่าซ้ือ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย เสนอเป็น

บรกิารพเิศษแกส่มาชิก กบข. กว่า ๑.๒ ล้านรายทัว่ประเทศ ด้วยอตัราดอกเบีย้และคา่เบีย้ประกนัทีต่ำ่กวา่ราคาตลาด

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมสิทธิพิเศษที่ธนาคารธนชาต นำไปเสนอสมาชิก กบข. ประกอบด้วย สินเชื่อรถยนต์ใหม่

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ๒.๔๕% ต่อปี ไม่ต้องมีเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ๘๔ เดือน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย ๐.๒๕% จากอัตราปกติ วงเงินอนุมัติ ๑๐๐% ของราคากลาง ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ๗๒ เดือน

สินเชือ่รถแลกเงนิ อัตราดอกเบีย้เร่ิมต้น ๐.๒๕% ต่อเดือน วงเงนิอนุมัติ ๑๐๐% ของราคากลาง ระยะเวลาผอ่นชำระสงูสุด ๗๒

เดือน สินเชือ่เชา่ซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หม่ อัตราดอกเบีย้ ๑.๒๕% ตอ่เดือน ไมต่อ้งมผีูค้้ำประกนั รบับตัรกำนลัมูลค่า ๕๐๐ บาท

ประกนัภยัรถยนตธ์นชาต ๒+ ค่าเบีย้เพียง ๗,๑๙๙ บาท คุ้มครองกรณรีถชน รถหาย ไฟไหมร้ถ ไมต่อ้งตรวจสภาพรถยนตก่์อน

ทำประกัน ประกันภัยพิทักษ์รักบ้าน Happy Home เบี้ยประกันเริ่มต้น ๘๐๐ บาทต่อปี วงเงินประกันสูงสุดถึง ๓ ล้านบาท

ประกนัภยัอุบตัเิหตสุ่วนบคุคล Happy PA เบีย้ประกนัภัยเริม่ตน้ ๑,๐๕๐ บาทตอ่ป ีชดเชยรายไดสู้งถงึ 1,000 บาทตอ่วนั

ท้ังน้ี สมาชิก กบข. ท่ีสนใจสามารถขอสินเช่ือได้ต้ังแต่บัดน้ี – วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

call center ธนชาต โทร.๑๗๗๐ และธนาคารธนชาตทกุสาขาท่ัวประเทศ หรอืติดตอ่ ฝา่ยบรกิารข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.๑๑๗๙

กด ๖ ในวนัและเวลาทำการ

ธนาคารธนชาต จับมือ กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ

มอบสิทธพิิเศษบรกิารทางการเงนิให้แก่สมาชิก

*******
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พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสงัวร

สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก

จิตหลงมายา และทางดบักเิลส

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ประพฤติในศีล

ตัง้ตน้แตก่รรมทีก่ระทำ ตรสัสอนใหรู้จ้กัวา่อย่างไรเปน็

อกุศลกรรม กรรมชัว่ อย่างไรเปน็กุศลกรรม คือ กรรมด ี เพ่ือท่ี

จะไดล้ะกรรมชัว่ประกอบกรรมด ีและการทีจ่ะไดปั้ญญาพจิารณา

ให้เห็นสัจจะคือความจริงดังนี้ด้วยตนเอง ให้จิตใจของตนเอง

รับรองดว้ย ไมใ่ชเ่ปน็แตเ่ช่ือพระวาจาตรสัเทา่น้ัน จึงตรสัสอนให้

ชำระจติของตนใหบ้รสุิทธิผ์อ่งใส คือใหบ้รสุิทธิจ์ากกเิลสดังกลา่ว

ราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ และเมื่อสงบกิเลสเหล่านี้ลงได้

อย่างหยาบดว้ยศลี คือ ด้วยการทีม่าเช่ือพระพทุธเจา้ รบัศลีของ

พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ งดเว้นใจของตัวเองจาก โลภ โกรธ หลง

ที่จะก่อให้เกิดเจตนา ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลทุจริตทางกาย

วาจา ใจ ตา่งๆ ได ้คือวา่ เม่ืองดเวน้ใจของตวัเองไดก็้คือ งดเวน้

กิเลสกองโลภ โกรธ หลง เหลา่น้ีเองได ้สามารถทีจ่ะรกัษาศลีได้

ตัง้ตน้ด้วยศลี ๕ และงดเวน้ใจของตวัเองจากกเิลสเหลา่น้ี ทีเ่ม่ือ

รับอารมณ์ต่างๆ ก็บังเกิดขึ้น และเมื่อยึดถืออยู่ก็ยังรักษากิเลส

เหลา่น้ีไวใ้นจติใจ เป็นโลภ เปน็โกรธ เปน็หลง ในจติใจ แมไ้มก่่อ

เจตนากรรมออกมาเป็นบาปอกุศลทุจริต ก็ยังทำจิตใจให้ฟุ้งซ่าน

ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ถ้าหากว่าไม่ระงับเสีย กิเลสที่

บังเกิดกลุ้มรุมจิตใจอยู่นี ้ก็จะแรงขึ้นได้ ลุกลามขึ้นเป็นกิเลส

อย่างหยาบ มาเป็นนายของจิตใจก่อเจตนากรรมให้ประพฤติผิด

ศีลต่างๆ ก่ออาชญากรรมตา่งๆ

ปฏิบัติในสมาธ ิ พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ปฏิบัติใน

สมาธิ ต้ังจิตม่ันอยู่ในกุศลธรรมท้ังหลาย หัดน้อมจิตมาในกรรมฐาน

อันเปน็ทีต่ัง้ของสมาธทิีเ่ปน็กุศล อาการทีเ่ปน็สมาธน้ัิน คือ อาการ

ที่จิตตั้งและเมื่อตั้งมั่น ไม่ใช่ตั้งชนิดที่คลอนแคลน กวัดแกว่ง

กลับกลอก แต่เป็นชนิดที่ตั้งมั่น ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย

ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติทำกรรมฐานเพื่อสมาธิ และเมื่อทำบ่อยๆ

เข้าแล้ว ก็จะทำให้จิตนี้ตั้งมั่นได้ดียิ่งขึ้น เพราะว่าน้อมมาบ่อยๆ
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ท่ีมา : พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

เร่ือง หายใจใหเ้ป็นสุข หนา้ ๑-๙

จติกจ็ะมคีวามคุน้เคยอยู่ในกรรมฐาน ก็จะสละจากอารมณท์ีเ่ปน็

ฝา่ยกิเลสได ้มาเอากรรมฐานเปน็อารมณ ์มาดูดด่ืมเปน็กรรมฐาน

และในการปฏิบัติกรรมฐานเพื ่อสมาธินี ้เป็นทางพิจารณาก็มี

เป็นทางที่ทำจิตรวมเข้ามาไม่พิจารณาก็มี จึงจะรู้

ทีพิ่จารณานัน้ก็เช่นพิจารณากายใหเ้หน็วา่ ผม ขน เล็บ

ฟัน หนงั เปน็ตน้ ทียึ่ดถือกันอยู่วา่สวยงามนา่รกั น่าชม สะอาด

นั ่นก็เป็นเพียงยึดในมายาของกาย จึงตรัสสอนให้พิจารณา

ละมายาเสยี มองเขา้ไปเหน็สัจจะคอืความจรงิ ซ่ึงเปน็ส่ิงทีป่ฏกูิล

ไม่สะอาด ไม่งดงาม เพื่อดับกิเลสกองราคะ อันจะทำให้จิตสงบ

จากราคะ และให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไป มุ่งให้บุคคลนั้นๆ

สัตวน้ั์นๆ โดยเจาะจงและไมเ่จาะจงเปน็สุข ก็เปน็เครือ่งดบัโทสะ

พยาบาท และกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐาน ซึ่งรวมกันอยู่เป็น

ก้อนนี้ อันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา โดยตรัสสอนให้

แยกธาตุออกไป ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม หรือเติมอากาศ

(เพ่ิมธาตุท่ี ๕ คือ อากาศธาตุ) มาประกอบกนัเข้า สักแต่ว่าเป็นธาตุ

เมื ่อธาตุส ัญญา ความกำหนดหมายว่าเป็นธาตุปรากฏขึ ้น

อัตตสัญญา ความสำคัญหมายยึดถือว่า เป็นตัวเราของเราก็หายไป

ก็เปน็การแกโ้มหะดบัโมหะในขอ้น้ี เม่ือปฏบิตักิำจดัดับราคะ หรอื

โลภะ โทสะ โมหะ อันบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจได้ด้วยกรรมฐาน

เหล่านี้ จิตก็จะบริสุทธิ์สะอาด และเมื่อต้องการเพิ่มพลังให้เป็น

จิตในสมาธิ ก็กำหนดสมาธิที่รวมจิตเข้ามา ให้มีอารมณ์เป็น

อันเดียว เช่น อานาปานัสสติ สติกำหนดลมหายใจเขา้ออก หรอื

ทำเพ่งกสิณตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน จิตก็รวมเป็น เอกัคคตา

คือ ความท่ีมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันของจิตได้เป็นสมาธิ ได้ต้ังแต่

ข้ันบรกิรรม คือข้ันทีป่ฏบิตักิำหนด ข้ันอุปจาร คือวา่ใกลท้ีจ่ะสงบ

แนว่แน ่จนถงึข้ันอัปปนา คือ แนว่แน่

บำเพ็ญในปัญญา

และก็น้อมจิตที ่แน่วแน่นี ้ กำหนดพิจารณานามรูป

หรือขันธ์ ๕ ให้เห็นสัจจะคอืความจรงิว่าล้วนเป็นอนิจจะ...ไม่เท่ียง

ต้องเกิดต้องดับ ทุกขะ...เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

เปน็อนัตตา...มิใชต่วัเราของเรา คือ ไมค่วรจะเหน็ยึดถือวา่ตวัเรา

ของเรา เพราะไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนามรูป หรือในขันธ์ ๕ น ี้

ดั่งนี้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อลดอวิชชาโมหะ ทำลายอวิชชาโมหะ

ทำให ้จิตนี้ปรากฏความประภัสสร คือ ผุดผ่องมากขึ้นมา ดังที่

เรยีกวา่จกัษ ุ คือ ดวงตาผดุข้ึน ญาณความหยัง่รูผ้ดุข้ึน ปัญญา

ความรูท้ัว่ผดุข้ึน วิชชาความรูแ้จม่แจง้ผดุข้ึน โอภาส คือ ความ

สว่างผุดข้ึนในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสรู้แล้ว และทรงแสดง

ส่ังสอนไว้

การปฏบัิติโดยลำดับด่ังน้ีเอง คือ สติปัฏฐาน ต้ังสติหรือ

สติตั้ง สัมมัปปธาน เพียรชอบ อิทธิบาท ธรรมะที่ให้บรรลุถึง

ความสำเรจ็ อินทรย์ี ธรรมะทีเ่ป็นใหญ ่พละ ธรรมะทีเ่ปน็กำลัง

โพชฌงค์ ธรรมะที่เป็นองค์ของความตรัสรู้ และมรรคมีองค์ ๘

ก็รวมอยู่ในทางปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ อันนำให้บังเกิดดวงตา

บังเกิดฌาน บังเกิดปัญญา บังเกิดอวิชชา บังเกิดแสงสว่างใน

อรยิสัจทัง้ ๔ ของพระพทุธเจา้ ดับอวชิชาได ้ ดับกเิลสทัง้ปวงได้

ดับทุกข์ได้ เมื่อปฏิบัติยังไม่ถึงก็ย่อมดับได้ไปโดยลำดับ ตั้งแต่

เล็กน้อยจนถึงมาก บางอย่างจนถึงท้ังหมด เพราะว่าความบรรลุถึง

ผลดงัทีก่ล่าวมานี ้ไมใ่ช่จะบรรลไุดด้้วยความคดิวา่จะบรรล ุหรอื

อยากจะบรรล ุแต่อยู่ด้วยการปฏบัิติมาโดยลำดับ ข้ึนไปโดยลำดบั

ธรรมะก็จะสนับสนุนส่งผู้ปฏิบัติขึ้นไปโดยลำดับเองด้วย

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ ทำความสงบสืบต่อไป
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 ห้องสมุด สดร.สป.

แม้ว่าการทำบุญจะเป็นเรื ่องดี

เป็นกิจอย่างหน่ึงท่ีชาวพุทธควรทำ แต่ก็

ใช่ว่าควรจะทำอย่างพร่ำเพร่ือเร่ือยเป่ือย

เมื่อเรามีเจตนาที่ดีที่จะทำบุญ ก็นับว่า

เป็นเรื่องที่ดี แต่มันจะดีกว่ามาก หาก

เรารู้หลักของการทำบุญ และรู้ว่าบุญที่

ทำไปน้ันได้อานิสงส์หรือผลบุญอย่างไรบ้าง

นี่คือหนังสือที่แจงเรื่องหลักการทำบุญ

และผลที่จะได้รับจากการทำบุญ!

ผูแ้ตง่ : ฉลอง เจยาคม

เลขหมู่หนังสือ
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หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การ

ใช้งาน Nero 9 ท่ีใช้ได้ท้ัง NERO Express

NERO Burning Rom และ NERO

StartSmart เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ

เคร่ืองเขียนแผ่นดิสก์ รู้จักโปรแกรม Nero

9 และฟังก์ชั ่น การใช้งานต่างๆ การ

สร้างแผน่รวม คาราโอเกะ การสรา้งวดีีโอ

การตัดต่อ และปรับแต่งเสียงเพลงด้วย

Nero Wave Editor การรมิีกตใ์สลู่กเล่น

ให้เสียงเพลงด้วย Nero SoundTrax

การตัดต่อแก้ไขคลิปวีดีโอด้วย Nero

Vision การแก้ไขตกแต่งรูปภาพด้วย

Nero PhotoSnap รวมถ ึงว ิธ ีการ

ออกแบบปกดว้ย Nero CoverDesigner

ผูแ้ตง่ : วิชาญชัย เทียนคูณ

เลขหมู่หนังสือ
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คู่มือการใชง้าน Nero 9

หนังสือที ่จะพาคุณไปรู ้จ ักโรค

ข้อเข่าเสื่อม พร้อมวิธีการบำบัดอย่าง

ถูกวิธี โดยมีคำอธิบายโดยละเอียด

พร้อมภาพประกอบชัดเจน ภาวะเข่าเส่ือม

น้ีพบใน หญงิมากกวา่ชาย และคนอายุ

มากกวา่ ๖๐ ปี ๑ ใน ๑๐ คนจะมอีาการ

ข้อเข่าเสื่อม แม้ไม่อาจหยุดความเสื่อม

ท่ีเกิดข้ึนแลว้ แตส่ามารถบรรเทาอาการ

และฟ้ืนฟูการทำงานของเอ็นและกล้ามเน้ือ

ได้ ทำให้ปวดน้อยลง และช่วยชะลอ

ความเส่ือมให้ใช้เข่าต่อไปได้ โดยไม่ต้อง

ผา่ตดัเปลีย่นข้อเปน็เข่าเทยีม

ผูแ้ตง่ : มัณฑนา วงศศิ์รินวรตัน์

เลขหมู่หนังสือ

๖๑๖.๗๒

ม๓๓๕ข
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ขอ้เขา่เสือ่ม :

ดูแลตัวเองด้วยกายภาพบำบัด

อานิสงส์การทำบุญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. ๐-๒๒๒๔-๙๘๗๐,

๕๐๔๗๙, ๕๐๔๒๖ หรอื

e-mail: moilibrary@yahoo.com


