
 
     
 

ปทีี ่ ๒๔  ฉบบัที ่ ๒๔๐

เด ือนธนัวาคม  ๒๕๕๓

เรื ่องเด่น       เดือนนี ้ ...

พระราชดำรสัเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

บทความพเิศษเนือ่งในวนัดำรงราชานภุาพ วนัคล้ายวนัส้ินพระชนม ์เปน็ปทีี ่๖๗

๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ : ความดใีน ๓ วยั

สรุปผลการสมัมนาหอการคา้ไทยทัว่ประเทศ คร้ังที ่๒๘

รางวลัสำเภาทองประจำป ี๒๕๕๓

ประชมุคณะกรรมการอำนวยการภายใตบ้นัทกึข้อตกลงความรว่มมอื

ในการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาอทุกภัยและภยัแล้ง ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หนอนหนังสือ

นิติทัศน ์: สัดส่วนความรบัผดิทางละเมดิ กรณเีจ้าหนา้ทีทุ่จรติ

ICT สป. : ระบบฐานขอ้มูลโทรศพัท์กระทรวงมหาดไทย

ห่วงใยสขุภาพ : โรคโคเลสเตอรอลสงูในเลอืด

ธรรมสอนใจ : ข้อคิด-คตธิรรมเรือ่ง...คนโงย่่อมเสียประโยชน์

ท่องเทีย่วสืบสานโครงการพระราชดำร ิ :

ศูนย์ศึกษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน ตน้แบบโรงเรยีนอนุรกัษป์า่ชายเลน
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นรม.-รมว.มท.

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายชวรัตน์

ชาญวรีกูล รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกจิกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ

บรเิวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



 
     
 

จดหมายขา่ว สป.มท. :

มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ความรูด้้านการปฏบิตังิานทีข้่าราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย ควรทราบ

ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,

หัวหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผู้อำนวยการสำนกั/กอง ในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

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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“ขอขอบใจท่านทั้งหลาย เป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตร พรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้สำคัญ

คำม่ันสัญญา โดยประการตา่ง ๆ ข้าพเจา้ ขอสนองพร และไมตรจิีตร ทัง้นัน้ ด้วยใจจรงิ เช่นกัน บา้นเมืองของ

เราเป็นปึกแผ่นม่ันคง และร่มเย็นเป็นปกติสุข สืบมาช้านาน เพราะเรามคีวามยินดี ยึดม่ันในชาติ และตา่งร่วมแรง

ร่วมใจกันบำเพ็ญกรณีกิจต่างๆ ตามหน้าท่ี โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสุด ท่านท้ังหลาย

ในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทย ทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างแล้วตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด มีความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท

ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหนา้ท่ี และการกระทำโดยขาดสตย้ัิงคิด ขาดเหตุผล

ความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิด ความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็น

อันตรายมาก อาจจะนำความเสีย เสื่อมสลายมาสู่ตนเอง ตลอดทั้งประเทศชาติได้ จึงขอให้ทุกคน ได้สังวรณ์

ระวังไว้มาก และประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตน

ให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคงและเพื่อ ความสงบสุขอันยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา ขออำนาจแห่ง

คุณพระรตันตรยั ส่ิงศกัด์ิสิทธิจ์งคุม้ครองรกัษาทา่นใหป้ราศจากทกุข์ปราศจากภยั และอำนวยสขุ สวสัด์ิพิพัฒน

มงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”

พระราชดำรสั

เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓

ณ พระทีน่ั่งอมรนิทรวนิิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั
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๓ วยั ทีว่า่ คือ “วัยเดก็ วัยกลางคน และวยัสูงอาย”ุ

สำหรบัในวยัเด็กเริม่จาก “ปฐมวยั” เปน็คุณความดใีน

เร่ืองทีแ่ตล่ะคน นับแตถื่อกำเนิดเกิดข้ึนมาเป็นทารกแบเบาะ ก็ถือ

เปน็ความสขุอย่างใหญห่ลวงแกคุ่ณพอ่ คุณแม ่ปูย่่า ตายาย และ

ทกุ ๆ คนในบา้น

บ้างเกิดมาไม่สมประกอบ เป็นคู่แฝดมีร่างกายติดกัน

พ่อแม่ก็เพียรทนุถนอมดูแลเพื่อให้ดำรงชีวิตต่อมาได้ สิ่งนี้เสด็จ

ในกรมฯ ทรงเรยีกวา่ “เปน็ธรรมชาตแิหง่ความสขุ” ทีผู่เ้ปน็พ่อแม่

จะพงึมีโดยสัญชาตญิาณไมใ่ช่ทำรา้ยลูกเต้า อย่างไมก่ลัวบาปกลวั

กรรมทีถื่อเปน็ความชัว่รา้ย

ส่วน “วัยกลางคน” ทรงสอนว่า เม่ือบุพการีเล้ียงดูเรามา

ต้ังแต่เกิด ลูกทุกคนจึงมีหน้าท่ีบำเพ็ญคุณความดีทดแทน ด้วยการ

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะเก่งมากหรือไม่เก่งมาก ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

ในแนวคิดของพระองค์ท่าน ขอเพียง “เป็นคนดี เป็นพลเมือง”

ของชาติบ้านเมือง ก็เป็นส่ิงวิเศษย่ิงแล้วแก่ชีวิต ได้แก่ การดูแลพ่อ-

แม่ ผู้มีพระคุณ รำลึกถึงครูอาจารย์ท่ีมุ่งม่ันสอนเรามา ตลอดรวมถึง

”การมีครอบครัวท่ีดี” โดยร่วมเสริมสร้างศรัทธาความสุขให้เกิดข้ึน

แก่บ้านเรือน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพรับสั่งว่า

“หากแม้ท่ีบ้านปราศจากความเรียบร้อย พ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี

บทความพเิศษเนือ่งในวนัดำรงราชานภุาพ

วนัคลา้ยวนัสิน้พระชนม ์เปน็ปทีี ่๖๗

๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓

“ความด ีใน ๓ วยั”

การทำความดีใน ๓ วัย ๓ วาระให้กับชีวิตบุคคล ตามทัศนะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

องคพ์ระปฐมเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย มีดังนี้

ลูกหลานไม่เป็นพลเมืองดีตามแนวพระราชปณิธานของในหลวง

ก็ขอจงอยา่เสียเวลาไปคดิงานอืน่ใดทีไ่กลตวัแมแ้ตน้่อย ทีจ่ะเปน็

ความไรส้าระเสยีเปลา่ ๆ”
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ร่วมมือ

กับธนาคารออมสิน จัดโครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคาร

ออมสินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารออมสินจะให้บริการ

สินเช่ือประเภทตา่งๆ ไดแ้ก ่ สินเช่ือเพ่ือการศกึษา สินเช่ือเพ่ือ

การท่องเที่ยว และสินเชื่อธนาคารประชาชน (สินเชื่ออาชีพ)

สำหรับสมาชิก กบข. ในอัตราดอกเบ้ียพิเศษ และข้อเสนอพิเศษ

กว่าประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ สมาชิก กบข.ที่ได้รับอนุมัติ

เงินกู้ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะได้รับของท่ีระลึกจาก

ธนาคารออมสินอีกด้วย

กบข.จบัมือออมสนิ มอบสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้พิเศษเพือ่สมาชกิ

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสินเพื่อ

สมาชิก กบข. จัดข้ึนเพ่ือใหส้มาชิกสามารถนำสนิเช่ือมาใชเ้ปน็

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีพ รวมถึงการชำระหน้ีต่างๆ โดยโครงการดังกล่าว

ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของ กบข. ท่ีมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการ

๓ ด้านเพ่ือสมาชิก “ลดรายจา่ย เพ่ิมรายได ้สร้างความสขุ”

สำหรับสมาชิก กบข. ท่ีสนใจโครงการดงักล่าวสามารถ

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.gpf.or.th หรือ สอบถาม

ฝ่ายบรกิารสมาชิก โทร. ๑๑๗๙

กบข.สร้างสวัสดิการเพื่อตอบสนองนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดจบัมอืธนาคารออมสนิ คลอดโครงการสนิเช่ือสวสัดิการธนาคารออมสนิเพ่ือสมาชิก กบข. เปดิทางสมาชกิ

เลือกใชบ้รกิารสนิเช่ือหลากหลายประเภทในอตัราดอกเบีย้พิเศษจากธนาคารออมสนิ

ในทีสุ่ดของชีวิต คือ “วยัชรา” ท่ีเราจะไมส่ามารถดแูล

ตนเอง โดยเฉพาะในทางสขุภาพกายไดม้ากมายเหมอืนแตก่่อน

เดินเหินก็ต้องระวัง ท้ังคำพูดคำจาและอากัปกิริยาก็ต้อง

กำกับดแูลตนเองใหม้าก เพราะไมอ่ยากใหค้นใกลต้วัตอ้งอบัอาย

ขายหน้าในการกระทำหรือความหลงลืมของตน บุคคลในวัยนี้

จึงควรได้รับความเห็นอกเห็นใจและความสงสารจากลกูหลานและ

สังคมอยา่งมากทีสุ่ด

บางคนทนฝนืสังขาร แม้พร้อมแลว้ มิใช่กลัวตายหรอก

แต่ยังไม่อยากจากไปไหน เพราะเพียงอยากอยู่แลเห็นลูกหลาน

มีความเจรญิเติบโตสามารถครองตนครองบา้น มีความจงรกัภักดี

ตอ่แผน่ดนิ

มั่นใจแล้ว จึงอธิษฐานว่า ชีวิตตนที่ผ่านมามีความสุข

พอควรแก่เวลาแล้ว ได้แลเห็นลูกหลานตามความมุ่งมาดปรารถนา

สมใจนึกแล้ว และตนพร้อมจะไป สามารถนอนตาหลับได้อย่าง

หมดหว่งหมดกงัวล

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพไดป้ระทานสอนไวว้า่ นีแ่หละคอื “ชวีติทีเ่ปน็จรงิ”

หม่อมหลวงปนดัดา ดิศกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ประธานพพิิธภณัฑ์และหอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

www.prince-damrong.moi.go.th
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ความเปน็มา :

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดการสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที ่ ๒๘

ระหวา่งวนัที ่๒๖-๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  ณ โรงแรมพลูแมน

ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ภายใต้แนวคิดหลัก เรื่อง “ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้นำ” โดยมี

ประธานกรรมการหอการค้าไทย (นายดุสิต นนทะนาคร) เป็น

ประธานในพธิเีปดิการสมัมนา ในวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓

และเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา

พรอ้มกล่าวปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “บทบาทภาคเอกชนในการปฏริปู

เศรษฐกจิและสงัคมไทย” ในวนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ทัง้นี้

หอการค้าไทย ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วม

สัมมนาครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อ

การบรูณาการความรว่มมอืภาครัฐและเอกชน ในการผลกัดันการ

ดำเนินนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใิหสั้มฤทธิผ์ล

ในการประชุมครั้งนี้ หอการค้าไทยได้แบ่งการประชุม

ออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็น

รูปธรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยกลุ่มที ่๑ ใหค้วามสำคญักับการสรา้ง

พื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมองที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญของการ

เปลีย่นแปลงประเทศ กลุ่มที ่๒ ใหค้วามสำคญักับการลดความ

เหล่ือมล้ำ : เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การปฏิบัติ

ท่ีเกิดข้ึนจริง  และกลุ่มท่ี ๓ ให้ความสำคัญกับการมุ่งขจัดคอรัปช่ัน

ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เพื่อก้าวไปสู่

อนาคตทีม่ั่นคงและยัง่ยนื

ผลการประชมุทัง้ ๓ กลุ่ม มีดังนี้

♦ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑

ซ่ึงจะเปน็กุญแจสำคญัของการเปลีย่นแปลง

ในปีท่ีผ่านมาหอการค้าไทยได้ผลักดันกิจกรรมต่างๆ

ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทยให้เห็นผล

เปน็รปูธรรมครบถว้นทัง้ ๖ ยุทธศาสตรห์ลกั ใน ๗ กลุ่มธรุกจิ

สรปุผลการสมัมนาหอการคา้ไทยทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๒๘

และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ โครงการ โดยมุ่งเน้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกจิ

ในป ี๒๕๕๔ หอการคา้ไทยยงัคงใหค้วามสำคญัในเรือ่ง

ดังกล่าว และจะมีการผลักดันเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและ

ธรรมาภบิาล การรกัษาสิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวิีตเพิม่ข้ึน

ท่ีประชุมเห็นด้วยกับแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งมีวิสัยทัศน์สำหรับ

ประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ท่ีจะสร้าง “สังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทยที่เริ่มดำเนินการ

มาตั้งแต่ปีที่แล้ว มีความสอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการ

พัฒนาตามแผนดงักลา่ว

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีท่ีประชุมมีความกังวลคือ การท่ี

จะนำแผนฯ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยเฉพาะการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ

ใหขั้บเคลือ่นไปสูจ่ดุหมายเดยีวกนั

ดังน้ัน หอการคา้ไทย หอการคา้จังหวดัท่ัวประเทศ และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด

ในมุมมองของหอการคา้ในปี ๒๕๕๔ เพ่ือสร้างแนวทางการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมี

การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของจงัหวดั
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นอกจากน้ี  ท่ีประชุมยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการ

ตามแผนในเชิงรุกที่จะรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง

Logistics และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าชายแดน

พร้อมกับผลกัดันการลงทนุของเอกชนในตา่งประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศในประชาคมเศรษฐกจิ

♦ การมุ่งขจัดคอรัปช่ัน เพ่ือการพัฒนาประเทศทีย่ั่งยืน

ในที่ประชุมได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ

ปญัหาคอรปัชัน่ ผูเ้ข้ารว่มประชมุรอ้ยละ ๙๗.๖ เหน็วา่คอรปัชัน่

เป็นอุปสรรคเรื้อรังที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

และผูเ้ข้าร่วมประชมุ ร้อยละ ๙๕.๒ ยินดีท่ีจะเขา้ร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาดังกล่าว ท่ีผ่านมาหอการค้าไทยได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุน

การขจดัคอรัปช่ันในหลายรปูแบบไดแ้ก่

๑. การร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือท่ีจะต่อต้าน

การทจุรติคอรปัชัน่ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

๒. ร่วมกับองค์กรเอกชนอีก ๔ หน่วยงาน ประกาศ

เจตนารมณ ์ เปน็แนวรว่มปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติของภาค

เอกชนไทย

๓. สนับสนุนอนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้าน

การทจุรติ ปี ๒๐๐๓

๔. หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าต่างประเทศทำการ

ศึกษา Hong Kong Model ซ่ึงได้ประสบความสำเรจ็ในการกำจดั

คอรัปชั่นผ่านการจัดตั้งองค์กร Independent Commission

Against Corruption ซ่ึงมีหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามคอรปัช่ัน

ทีมี่ประสทิธภิาพ

๕. สร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปช่ัน เช่น ให้มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยจัดทำดัชนีวัดคอรัปช่ันของประเทศไทย และโครงการ

สังคมสขีาว

ทีป่ระชมุมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอกี ๔ ประเดน็ ไดแ้ก่

๑. ให้รวมหน่วยงานท่ีทำงานในเรือ่งเดียวกันเข้าด้วยกัน

และใหเ้ปน็ศูนย์กลางทีมี่อำนาจเตม็ในการดำเนนิงาน

๒. การป้องกันและปราบปรามคอรปัช่ันจำเป็นต้องได้รับ

ความรว่มมอืจากองคก์รตา่งๆ ท้ังในและตา่งประเทศ

๓. สร้างจิตสำนึกในทุกระดับ โดยหน่วยงานภาคเอกชน

หนว่ยงานภาครฐั และสถาบนัการศกึษา

๔. ปรบัปรงุข้ันตอนการดำเนนิงานของรฐั ใหมี้กลไกที่

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติตามจริยธรรมขององค์กร ข้ันตอนการทำงานของ

ภาครฐัควรสัน้ กระชบั ชัดเจน ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ที่

รัฐ

ส่วนผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ผู้เข้าร่วมประชุม

เห็นว่า รัฐควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

ในเรือ่งการจดัตัง้หนว่ยงานหลกั และปรบัปรงุขัน้ตอนการทำงาน

ของรัฐ หอการค้าไทยจะร่วมกับภาครัฐในการสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งองคก์รทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ สำหรบัการ

สร้างจติสำนกึและเครอืข่าย เปน็หนา้ทีข่องทกุฝา่ย

♦ ลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

หอการค้าไทยได้มีนโยบายและแนวทางในการลดความ

เหลื่อมล้ำ ที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน

และชุมชน ที่ประชุมได้เสนอให้มีการขยายแหล่งน้ำของชุมชน

ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิใหส้ถาบนัการศกึษาในพืน้ที่

ร่วมทำการวิจัยกับภาคเอกชน เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของพ้ืนท่ี และยังเสนอให้รัฐให้สิทธิพิเศษทางภาษี

หรือจัดให้เป็นพ้ืนท่ีพิเศษแก่จังหวัดหรืออำเภอท่ียากจนเพ่ือดึงดูด

กิจกรรมทางเศรษฐกจิ

สำหรับโครงการนำร่องที่หอการค้าไทยได้จัดทำเพื่อลด

ความเหลือ่มล้ำมี ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ ๑ บรษัิท ๑ ชุมชน

และโครงการ ๑ ไร ่๑ แสน โครงการ ๑ บรษัิท ๑ ชุมชนน้ัน มี

จำนวนโครงการทัง้สิน้ ๓๓ โครงการ มีบรษิทัทีเ่ข้ารว่มโครงการ

จำนวน ๓ บริษัท และมีชุมชนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน

๕๐ ชุมชน ใน ๒๓ จังหวดั ซ่ึงหอการคา้ไดว้างเปา้หมายในการ

ขยายผลใหค้รบทกุจังหวดั

สำหรบัโครงการ ๑ ไร ่๑ แสน น้ันทางหอการคา้ไทย

ได้มีการดำเนนิโครงการนำรอ่งที ่บ้านหนองแต ้บ้านบอ่ และบา้น

กุดเชียงมี อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการท้ังส้ิน ๑๙ ราย ๑๙ ไร่ และจะขยายผลต่อไปให้ครอบคลุม

พ้ืนทีอ่ย่างนอ้ย ๒๐,๐๐๐ ไร่

ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน และ โครงการ  “๑ บริษัท ๑ ชุมชน”

 สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา  มีผลทำให้จำนวน

ประชากรท่ียากจนลดลงจากร้อยละ ๔๒.๒ ในปี ๒๕๓๑ เป็นร้อยละ



 
     
  ๙

๘.๙ ในปี ๒๕๕๑ แต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรในการ

แก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำของรายได้ ท้ังยังมีความแตกต่างระหวา่ง

ภาคต่าง ๆ ของประเทศ

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรล์ดความเหลือ่มล้ำ หอการค้า

ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ริเร่ิมดำเนินโครงการ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ลดความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได้ ประกอบด้วย

“โครงการ ๑ ไร ่๑ แสน” และ “โครงการ ๑ บรษัิท ๑ ชุมชน”

โครงการ “๑ ไร่ ๑ แสน” มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมรายได้

ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานด้วยระบบ

อินทรีย์เกษตร ลดต้นทุนการใช้ปุ ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช

เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำการเกษตรและผู้ถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกร พ้ืนท่ีนำร่อง บ้านหนองแต ้บ้านบ่อ บ้านกุดเชียงมี

อำเภออุบลรตัน์ จังหวดัขอนแก่น ระยะเวลาดำเนนิการ ระหวา่ง

เดือนมิถุนายน-พฤศจกิายน ๒๕๕๓ (๖ เดือน)

รูปแบบการจัดการแปลงนาในโครงการ “ภูมิปัญญาไทย

นา ๑ไร ่ไดเ้งนิ ๑ แสน” ประกอบดว้ย ในแปลงนาปลกูข้าวบน

คันนาโดยรอบปลูกพืช ผักสวนครัว ร่องน้ำรอบคันนาเลี้ยงปลา

สัตว์น้ำ และพ้ืนท่ีนอกคันนาแบ่งมุมใดมุมหน่ีงสำหรับเล้ียงปศุสัตว์

วิธีดำเนินโครงการ โดยการสรรหาอาสาสมคัรเกษตรกร

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กำหนดพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนเกษตรกร ให้เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการเปน็ตน้แบบถา่ยทอดความรูเ้ชิงประจกัษใ์หกั้บเกษตรกร

ทีส่นใจ ตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงาน และจดัทำคูมื่อเพ่ือนำ

ไปใช้เป็นตำราให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ  ได้ศึกษาต่อไป มีเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเรจ็ จำนวน ๑๙ ราย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ได้แก่

ความขยนั ทำตามคำแนะนำผูเ้ช่ียวชาญ ใชท้ีดิ่นใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ประสบการณแ์ละการเรยีนรู้ของเกษตรกร ความพอเพียง

ความกลา้และความคดิสรา้งสรรค์

เปา้หมายของโครงการ คือการขยายผลโครงการ ๑ ไร่

๑ แสน ใหค้รอบคลมุพ้ืนทีจ่ำนวน ๒๐,๐๐๐ ไร่

โครงการ  “๑ บริษัท ๑ ชุมชน” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิม

รายไดห้ลักจากการเกษตรกรรมปลกูพืชเศรษฐกจิด้วยการพฒันา

เพ่ิมประสทิธภิาพและลดตน้ทนุ เพ่ิมรายไดเ้สรมิด้วยการปลกูพืช

ระหวา่งฤดกูาล หรอืสร้างอาชีพเสริม ลดต้นทุนและเพิม่คุณภาพ

ของผลผลิต และการสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน

วิธีดำเนินโครงการ บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ ศึกษาข้อมูล

สำรวจพื้นที่ กำหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำแผน

ปฏิบัติงาน และงบประมาณ ช้ีแจงโครงการ รับสมัครเกษตรกรอาสา

เข้าร่วมโครงการ ส่งเสรมิสนับสนนุด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการ

จัดการตลาด การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ติดตามผล

การดำเนินงาน

จำนวนโครงการจำแนกตาม Sector ได้แก่ เกษตรกรรม

ส่ิงทอและเครือ่งนุ่งหม่ อัญมณ ีและเครีอ่งประดบั แปรรปูอาหาร

ขนส่งและโลจิสติกส์ รวม ๓๓ โครงการ โดยมีผู้สนับสนุนโครงการ

จำนวน ๒๓ บรษัิท/สมาคม/องคก์ร และมชุีมชนไดรั้บประโยชน์

จากโครงการ จำนวน ๕๐ ชุมชน

พ้ืนท่ีดำเนินการ ๒๔ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ๗ จังหวัด

(พะเยา เชียงราย เชียงใหม ่สุโขทยั นครสวรรค ์เพชรบรูณ ์และ

น่าน), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ จังหวัด (สกลนคร ชัยภูมิ

กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม

และนครพนม), ภาคกลาง ๔ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี

เพชรบรีุ และชยันาท), ภาคใต ้๓ จงัหวดั (นครศรธีรรมราช พังงา

และตรงั), ภาคตะวนัออก ๑ จังหวดั (สมุทรปราการ)

เปา้หมายโครงการ ดำเนินโครงการ ๑ บรษัิท ๑ ชุมชน

ใหค้รอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

กลุ่มงานประสานเครอืข่ายภาคีภาครฐัและเอกชน ส่วนพฒันาความรว่มมอืภาคเอกชนและกจิการพเิศษ

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป. โทร.๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๙



     
   ๑๐

หลกัการและเหตผุล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ (๒) ได้วางหลักการ

การบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ โดยกำหนดใหภ้าครฐั ภาค

เอกชน และภาคประชาชนในจงัหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เพ่ือลดความซำ้ซ้อน ความลา่ช้าและความสิน้เปลอืง และ ข้อ ๘

กำหนดใหผู้้ว่าราชการจงัหวดัมีอำนาจหนา้ท่ี ๑) เป็นผู้ช้ีนำกลยุทธ์

๒) เป็นหัวหน้าทีมประสานการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น ๓) เสริมสร้างให้มีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำงาน

และการกำกับดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ข้อ ๑๖ กำหนดให้มี

คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ เรียกโดยย่อว่า

“กบจ.” โดยมผู้ีว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ รองผูว่้า-

ราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ

ประกอบด้วย ผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากผู้แทนส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมจีำนวนตามความเหมาะสม

ของภารกจิของจงัหวดั ซึง่ “กบจ.” มอีำนาจหนา้ทีส่ำคญั ดงันี้

๑. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงานหรือ

โครงการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาให้

สอดคล้องกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดั ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาภาคและยทุธศาสตรช์าติ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความรว่มมือระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังระดับ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด

รางวลัสำเภาทอง :   รางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดั

ทีส่นบัสนนุการมส่ีวนรว่มของภาคเอกชน

ในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ ประจำป ี  ๒๕๕๓



 
     
  ๑๑

เพื่อให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

และกลุม่จังหวดั

๓. บูรณาการการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา

โดยการประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้ภาคเอกชน

๔. กำกับให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงาน

ภายในจงัหวดั

ในฐานะที่หอการค้าจังหวัดเป็นองค์กรภาคเอกชนหนึ่ง

ในจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนของภาค

ธุรกิจในการประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาของจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวดั พิจารณาเหน็ว่าผู้ว่าราชการจงัหวดั

เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างย่ิงในการช้ีนำการพัฒนาและการสนับสนุน

บทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม ตามนยัของมาตรา

๓/๑ แหง่พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที่

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ

มีโอกาสเขา้ร่วมใน ๕ มติคิอื ๑) รว่มคดิและเสนอความคดิเหน็

๒) รว่มตดัสนิใจ ๓) รว่มดำเนนิการ ๔) รว่มรบัประโยชน ์และ

๕) ร่วมตดิตามผลการดำเนนิงาน

ดังนั ้น เพื ่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ

ผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่ว และเปน็ทีย่อมรบั

ของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งภาคเอกชนในจังหวัด

หอการคา้ไทย จงึไดจ้ดัใหมี้โครงการมอบรางวลัสำเภาทองใหกั้บ

ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัให้ความสำคัญในการ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัด

แบบบรูณาการ นอกจากนี ้ยังเปน็การประชาสมัพันธ์บทบาทของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ

บริหารงานจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเป็นแบบอย่าง

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ใหก้ว้างขวางยิง่ข้ึน

รางวลั “สำเภาทอง” น้ี มีการจดัต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลา

ถึง ๒๘ ป ีนับตัง้แตส่มัย กรอ.จงัหวดัในอดตี ซึง่เปน็กลไกสำคญั

ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวดั

จนมาในยุคปัจจุบันที่มีการดำเนินงานที่เรียกว่า การ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.จ. และคณะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.ก. รวมท้ัง รัฐบาล

และกระทรวงมหาดไทยไดมี้การฟ้ืนฟู กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่ม

จังหวดั ข้ึนมาดำเนินงานอกีครัง้

ซึ่งกลไกการดำเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชนต่างๆ นี้ จะเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ ทั้งในส่วนของภาค

เศรษฐกจิและภาคสงัคม จนถงึความเปน็อยู่ท่ีดีและความสงบสขุ

มาสู่พ่ีน้องประชาชน

ทัง้นี ้ ในวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ นายชวรตัน์

ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

มอบรางวัล “สำเภาทอง” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ประจำป ี๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ ทา่น ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น

ราชาออคิด จังหวดัขอนแกน่ โดยมีรายช่ือดังน้ี ๑) นายเรงิศกัดิ์

มหาวินิจฉัยมนตรี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ๒) นายวิโรจน์
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จิวะรังสรรค์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ๓) นายสุรพล

พงษ์ทัดศิริกุล ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔) นายจำลอง

โพธ์ิสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ๕) นายสุเมธ แสงน่ิมนวล ขณะ

ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๖) นายอมรพนัธ ์ นิมานนัท์

ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ๗) นายไมตรี

อินทุสุต ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรัง ๘) มล.ปนัดดา ดิศกุล ขณะดำรง

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่๙) นายพรีะศกัด์ิ หินเมอืงเกา่ ผูว้า่-

ราชการจงัหวดับุรีรัมย์ ๑๐) นายวรีะ ศรวีฒันตระกลู ผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๑) นายเชิดศักด์ิ ชูศรี ขณะดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการ ๑๒) นายสวุทิย ์วัชโรทยางกรู ผูว้า่ราชการจงัหวดั

พิจิตร ๑๓) นายวิชัย ไพรสงบ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต ๑๔) นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัด

มหาสารคาม ๑๕) นายธวัชชัย ฟักอังกูร ขณะดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจงัหวดัร้อยเอ็ด ปัจจบัุนดำรงตำแหนง่ผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ๑๖) นายพรศักด์ิ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลย ๑๗) นายระพี ผ่องบุพกิจ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู ้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา ๑๘) นายวญิญ ูทองสกลุ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา

๑๙) นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ขณะดำรงตำแหน่งผู ้ว ่า-

ราชการจงัหวดัสตูล ๒๐) นายวศิว ศะศสิมติ ผูว้า่ราชการจงัหวดั

อ่างทอง ๒๑) นายอำนาจ ผการัตน์ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่า-

ราชการจงัหวดัอุดรธาน ีปจัจบุนัดำรงตำแหนง่ผูว้า่ราชการจงัหวดั

สกลนคร

กลุ่มงานประสานเครอืข่ายภาคีภาครฐัและเอกชน ส่วนพฒันาความรว่มมอืภาคเอกชนและกจิการพเิศษ

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป. โทร.๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓, ๐-๒๒๒๒-๔๑๕๙
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กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกัน

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการภายใต้บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น

ท่ีปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เป็นประธานกรรมการร่วม ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการฝา่ยโครงการ

พิเศษสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

เปน็กรรมการและเลขานกุารรว่ม

คณะกรรมการมภีารกจิหนา้ที่ ดังน้ี

๑. กำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะ

ดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

๒. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีอย่างตอ่เน่ือง

๓. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติงาน

ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย

การประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒ กระทรวงมหาดไทย  โดยมี

ประชมุคณะกรรมการอำนวยการภายใตบั้นทึกข้อตกลงความรว่มมอืในการปอ้งกัน

และแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ ดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

วันที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓

ณ ห้องประชมุ ๒ กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพรชัย รุจิประภา)

และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (นายศรีสมบัติ
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ส่วนยทุธศาสตรด้์านสาธารณภยัและพฒันาเมอืง สำนักนโยบายและแผน สป.

พรประสิทธิ์) ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธาน

การประชมุฯ โดยมมีติท่ีประชมุ สรุปดังน้ี

๑. ระยะเรง่ดว่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจัดทำ

ข้อมูลครัวเรือนความเสียหายในพ้ืนท่ีประสบปญัหาอุทกภัยโดยใช้

ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบ และจัดระบบการบูรณาการข้อมูล

เรือ่งนำ้ เช่น ระบบโทรมาตร ระบบเตอืนภัย แผนทีพ้ื่นทีเ่ส่ียงภยั

ฯลฯ

๒. เห็นชอบหลักการกรอบแนวทางการดำเนินการภายใต้

บนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



 
     
 

 ห้องสมุด สดร.สป.

   ๑๕     
 

หนังส ือในโครงการส ่งเสร ิม

วรรณกรรมรว่มสมัยท่ีหาอ่านยาก เป็น

หนังสือที่ได้รับเกียรติมีผู้ขอไปพิมพ์

แจกงานศพบอ่ยท่ีสุด แต่ละเร่ืองราวที่

คัดสรรมานำเสนอล้วนแฝงไว้ด้วย

คติธรรม อ่านแล้วช่วยให้เกิดปัญญา

และยังสามารถนำมาปรับใช้ในการ

ดำเนนิชีวติอกีด้วย

ผูแ้ตง่ : วลิาศ มณวีตั

เลขหมู่หนังสือ

๒๙๔.๓๑๔๔

ว๒๓๗ธ

๒๕๕๒

“คุณรู้หรือไม่ว่า เหตุใดคนโกหก

จึงมักปิดปาก หรือแตะจมูก? นั่นเป็น

สัญชาตญาณหรอือาการท่ีเกิดกับร่างกาย

กันแน่นะ? หรือทำไมผู ้หญิงจึงอ่าน

ภาษากายได้อย่างถูกต้อง ในขณะทีผู้่ชาย

มักมองไม่ออกว่าผู้หญิงคิดยังไง? หนังสือ

เล่มน้ีจะให้คำตอบท่ีน่าท่ึงและนำไปใช้ได้จริง

ไม่ว่าจะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ค้นหารักแท้ หรือล้วงลึกความจริงจากคน

ท่ีดูน่าสงสัย นอกจากน้ียังเปิดเผยเร่ืองจริง

อันเหลือเช่ืออีกหลายอย่าง”

ผูแ้ตง่ : อัลแลน

แปล : พลอยแสง เอกญาติ

เลขหมู่หนังสือ

๑๕๓.๖

อ๕๗๓ร

๒๕๕๒

รู้ทันทกุความคดิ

ดว้ยเทคนคิภาษากาย ศิลปะแห่งการเปลี่ยนความทุกข์

ให้เป็นความสุข ...การเดินทางเพ่ือกระชับ

พื้นที่ความสุขในหัวใจ ขอคืนพื้นที่แด่

ความคิดถึง

ผู้แตง่ : พุทธทาสภกิขุ

เลขหมู่หนังสือ

๒๙๔.๓๒

พ๘๓๑ช

[๒๕—]

ชวีติทีอ่ยูเ่หนอืความสขุ

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ

โทร. ๐-๒๒๒๔-๙๘๗๐,

๕๐๔๗๙, ๕๐๔๒๖ หรอื

e-mail: moilibrary@yahoo.com

ธรรมะสำหรบัคนนอกวดั
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หลกัความรบัผดิตามธรรมชาตทิีอ่ยู่ในสามญัสำนกึของ

วิญญูชนโดยทั่วไปในทุกชนชาติทุกสังคมของมนุษย์อันเป็นหลัก

สากล เป็นท่ีเข้าใจว่า ผู้ใดกระทำทุจริตผู้น้ันต้องรับโทษ (ทางอาญา)

หรือต้องชดใช้ค่าเสียหาย(ทางแพง่) และผูท่ี้มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลอื

หรอืสนับสนุนในการกระทำทจุรติน้ัน ถือว่าผู้น้ันมีส่วนรว่มในการ

กระทำทุจริตด้วยซึ่งจะต้องได้รับโทษหรือชดใช้ค่าเสียหายตาม

สัดส่วนแหง่การกระทำทจุรตินัน้

หลักความรับผิดทางแพ่งของบุคคลโดยทั่วไปปรากฏ

เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา

๔๒๐
๑
 สรุปได้ว่า “ผู้ที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อ

บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน”

สำหรับหลักความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที ่รัฐมี

หลักการต่างไปจากความรบัผิดทางแพง่ของบุคคลท่ัวไปสรปุได้ว่า

“ถ้าเจ้าหน้าท่ีรัฐกระทำการตามหนา้ท่ีเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหาย

(กระทำละเมิด) แก่บุคคล(เอกชนหรือรัฐ) หน่วยงานของรัฐต้อง

รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายและ

ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้ เม่ือหน่วยงานรัฐชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนไปแลว้ไม่อาจใช้สิทธิไล่เบ้ียกับเจ้าหน้าท่ีผู้กระทำละเมิดได้

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้จงใจหรือเพียงประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ี”

ในทางตรงกันข้ามหากเจ้าหน้าที่รัฐกระทำละเมิดอันเกิดจากการ

กระทำนอกอำนาจหน้าที่หรือกระทำในอำนาจหน้าที่โดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้น้ันจะต้องรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัว และผู้เสียหายจะฟ้อง

หน่วยงานรฐัไม่ได้ แต่ถ้าหน่วยงานรฐัต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวไปแล้วก็สามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเอาจาก

เจา้หนา้ทีน้ั่นได”้
๒

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด

กรณีเจา้หนา้ทีท่จุรติ*

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

มหาดไทย

๑
 มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ทำตอ่บคุคลอ่ืนโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสียหายถงึแกชี่วติกดี็ แกร่า่งกายกดี็

อนามัยก็ดี เสรภีาพก็ดี ทรพัย์สินหรอืสิทธอิย่างหนึง่อยา่งใดกดี็ ทา่นวา่ผูน้ั้นทำละเมดิจำตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนเพือ่การนัน้

๒
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘,

ราชกจิจานเุบกษา,  เล่ม ๑๑๓๒ ตอนที ่๖๐ ก ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๙,  หนา้ ๒๗.



 
     
  ๑๗

เหตุผลสำคัญที่กฎหมายกำหนดหลักความรับผิดของ

เจ้าหน้าที ่รัฐต่างไปจากความรับผิดในฐานะบุคคลโดยทั่วไป

เน่ืองจากเจา้หนา้ทีร่ฐัม ี๒ สถานะ สถานะหนึง่เป็นประชาชนทัว่ไป

และอีกสถานะหนึง่เปน็เจา้หนา้ทีร่ฐั การทีเ่จา้หนา้ทีด่ำเนนิกจิการ

ต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้กระทำไปเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานให้กับรัฐตามหน้าที่แล้วก่อ

ให้เกิดผลเสียหายแก่เอกชนหรือรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดใน

ความเสียหายท้ังหมดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็น

หลักความรับผิดทางแพ่งทั่วไปตามกฎหมายเอกชนจึงเป็นการ

ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด

ในการกระทำตา่งๆ เปน็การเฉพาะตวัเสมอ เม่ือการทีท่ำไปทำให้

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการ

ฟ้องไล่เบ้ียเอาจากเจ้าหน้าท่ีเต็มจำนวนน้ัน ท้ังท่ีบางกรณีเกิดข้ึนโดย

ความไม่ต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าท่ี

นอกจากนัน้ ยังมกีารนำหลกัเรือ่งลกูหนีร่้วม
๓
 ในระบบกฎหมาย

แพ่งมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทำของ

เจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดย

ไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน ก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนกำลังขวัญในการ

ทำงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะ

เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดำเนินงาน ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ จึงกำหนดให้

เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ

เป็นการจงใจกระทำเพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย

หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นและให้แบ่งแยกความ

รับผิดของแต่ละคนตามสัดส่วนแห่งการกระทำละเมิดโดยมิให้

นำหลกัลูกหนีร่้วมมาใชบ้งัคบั
๔

กระทรวงการคลังได้นำหลักการเร่ือง การกำหนดสัดส่วน

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ มากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีบรรทัดฐานในการกำหนดความรับผิด

ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับเจ้าหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน

โดยแบ่งตามลักษณะของความเสียหายและกำหนดสัดส่วนความ

รับผดิของเจา้หนา้ทีผู่ต้อ้งรบัผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกลุม่

หรอืแตล่ะรายเปน็ ๓ ลักษณะ คือ กรณไีมป่ฏบิตัติามกฎหมาย

หรือระเบียบ กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน และกรณี

อุบัติเหตุ ในท่ีน้ีจะขอหยิบยกเฉพาะกรณีการกำหนดสัดส่วนความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีกรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน

ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ไว
้๕

ดังนี้

๓
  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์

มาตรา ๔๓๒ ถ้าบุคคลหลายคนกอ่ใหเ้กิดเสียหายแกบุ่คคลอ่ืนโดยรว่มกนัทำละเมดิ ท่านวา่บุคคลเหลา่น้ันจะตอ้งรว่มกนั

รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิด

รว่มกนันัน้คนไหนเปน็ผูก้อ่ใหเ้กดิเสยีหายนัน้ดว้ย

อน่ึง บคุคลผูยุ้ยงสง่เสรมิหรอืช่วยเหลอืในการทำละเมดิ ทา่นก็ใหถื้อวา่เปน็ผูก้ระทำละเมดิรว่มกนัด้วย

ในระหวา่งบคุคลทัง้หลายซึง่ตอ้งรบัผดิรว่มกนัใช ้ ค่าสินไหมทดแทนนัน้ ทา่นวา่ตา่งตอ้งรบัผดิเปน็ส่วนเทา่ๆ กัน เวน้แต่

โดยพฤตกิารณ ์ศาลจะวนิิจฉยัเปน็ประการอืน่

๔
 พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ.๒๕๓๙ ,อ้างแลว้, หนา้ ๒๙.

๕
 หนงัสือกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวนัที ่๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรือ่ง แนวทางการกำหนดสดัส่วนความ

รบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่



     
   ๑๘

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่(ร้อยละ)

ลักษณะความเสียหาย
ผู้ทุจริต

คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง

(ตรวจสอบ/เสนอ

ความเห็น)

ผู้บังคับบัญชา

ชื่อ สัดส่วน ตำแหน่ง สัดส่วน

ชั้นต้น-

กลาง/

ผ่านเรื่อง

ชั้นสูง/

อนุมัติ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

กก.เก็บรกัษาเงนิ

ไมป่ฏบิตัติาม

ระเบยีบ

กก.เก็บรกัษาเงนิ

ปฏิบัติถูกต้องตาม

ระเบยีบ

๖๐

-

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ฝ.การเงิน

ผูล้งนามในเชค็/

ใบถอน

๖๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑๐๐

๒๐

๑๐

๒๐

๒๐

๒๐

๔๐

๔๐

-

๒๐

๑๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

๒. กรณีทุจรติทางการเงนิหรอื

ทรพัย์สิน

ก. รับเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว

๑) รับเง ินแล้วไม่ออก

ใบเสร็จ/แก้ไขหรือปลอมใบเสร็จ

๒) ออกใบเสร็จแล้วไม่นำ

เงินส่ง

๓) ไม่นำเงินฝากคลังหรือ

ธนาคารให้ครบตามจำนวนและ

นำไปใชส่้วนตวั

ข. เบกิจา่ยเงนิโดยทจุรติ

๑) ไมมี่หลกัฐานการจา่ย

๒) ทำหลักฐานการจ่าย

เทจ็

๓ ) แก ้ไขเอกสารการ

เบกิจา่ย

๔) แกไ้ขเพิม่เตมิจำนวน

เงนิในเชค็/ใบถอนเงนิใหสู้งขึน้



 
     
  ๑๙

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกระทรวง

การคลังกำหนดข้างต้นน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าท่ีตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วยเหตุดัง

จะกลา่วตอ่ไปนี้

๑. ผู้กระทำละเมิดต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากผู้กระทำทุจริต ดังน้ัน

ผู้กระทำทุจริตจึงสมควรเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น

ผู้กระทำทุจริตในที่นี้หมายถึง ผู้เป็นต้นเหตุหรือเป็นผู้ก่อให้เกิด

ความเสยีหายโดยตรงรวมถงึผูท้ีมี่ส่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอืสนับสนนุ

ในการกระทำละเมิดน้ัน เม่ือพิจารณาจากการกำหนดสัดส่วนความ

รับผิดที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ทุจริตต้องรับผิด ๑๐๐ %

สำหรับความเสียหายท่ีผู้ทุจริตก่อข้ึนซ่ึงถูกต้องตรงตามหลกัความ

รบัผดิทางแพง่ และการกำหนดใหค้ณะกรรมการหรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง

หรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี เข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิด

อันเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่นั ้นด้วยจะต้องได้ความว่า

คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี

มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตด้วย เช่น ปล่อยปละละเลย รู้เห็นแล้ว

ไม่ดำเนินการแก้ไข ซึ่งสัดส่วนความรับผิดในความเสียหายของ

ผู ้ทำละเมิดทั ้งหมด(ผู้ทุจริต+คณะกรรมการ+ผู้เกี ่ยวข้อง+

ผู้บังคับบัญชา) ก็ไม่ควรเกิน ๑๐๐ % ตามความเสียหายจริง

หลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงักำหนดใหผู้ท้จุรติรบัผดิ ๑๐๐ %

น่ันย่อมหมายความว่าผู้กระทำทุจริตเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย

เพียงผู้เดียวจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ๑๐๐ %

ดังน้ันคณะกรรมการหรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี

จึงไม่มีส่วนต้องรับผิดในความเสียหายน้ันอีก เพราะหากกำหนดให้

ตอ้งรบัผดิในความเสยีหายนัน้อีกรฐัจะไดร้บัชดใชค่้าเสียหายเกนิ

ความเป็นจริงถึง ๒๐๐ % แม้กระทรวงการคลังจะวางแนวทาง

ปฏิบัติไว้ว่าหากผู้ทุจริตชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนก็จะคืนเงิน

ที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ

ผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณีน้ัน เท่ากับเป็นการยอมรับว่า คณะกรรมการ

หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณีไม่ได้มีส่วนในการ

กระทำทุจริตและเป็นการผลักภาระให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามารับผิดใน

ความเสียหายที่ไม่ได้ก่อขึ้นขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของ

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหลัก

ความรบัผดิทางแพง่ทัว่ไป

๒. ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับชดใช้ไม่เกินความเสียหายจริง

ท่ีได้รับหลักการดังกล่าวเป็นท่ียอมรับเป็นสากล ผู้กระทำละเมิดต้อง

ใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายตามความเสียหายที่ได้รับจริง การที่

กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ทุจริตรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็ม

จำนวนแล้วยังกำหนดให้คณะกรรมการหรือผู ้เกี ่ยวข้องหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาแลว้แตก่รณตีอ้งรบัผดิชดใชค่้าเสียหายเตม็จำนวน

ในเรื่องเดียวกันนี้อีกเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่ขัดต่อ

หลักความรับผิดทางแพ่ง รวมทั้งหลักการและเจตนารมณ์ของ

กฎหมายวา่ด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่เพราะความ

รับผิดของผู้ทุจริตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำทุจริตเมื่อ

รวมกันแล้วต้องไม่เกินความเสียหายจริงที่ได้รับ การกำหนดให้

คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี

ต้องรับผิดในความเสียหายโดยมีเง่ือนไขว่าหากได้รับชดใช้ค่าเสียหาย

จากผู้ทุจริตเกินจำนวนแล้วจะคืนเงินให้ตามส่วน เท่ากับเป็นการ

ยอมรับว่าคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว

แต่กรณีไม่มีส่วนกระทำทุจริตเพราะหากเป็นผู้กระทำทุจริตหรือ

รว่มในการกระทำทจุรติกไ็มมี่เหตตุอ้งคนืเงนิค่าเสียหาย

๓. ผลักภาระการใชสิ้ทธิเรียกร้อง ผู้ได้รับความเสียหาย

มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระทำทุจริตชดใช้ค่าเสียหายได้เต็มจำนวน

ความเสียหายที่ได้รับ หากใช้สิทธิเรียกร้องแล้วยังไม่ได้รับการ

ชดใช้จากผู้กระทำทุจริตเนื่องจากผู้กระทำทุจริตหลบหนีหรือ

ไม่สามารถบังคับยึดทรัพย์เอาจากผู้กระทำทุจริตได้หาได้เป็นผล
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โดยตรงอันจะเป็นเหตุให้คณะกรรมการหรือผู้เกี ่ยวข้องหรือ

ผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ซ่ึงไม่มีส่วนกระทำทุจริตต้องรับผิดชอบ

ในความเสียหายที่เรียกร้องแล้วยังไม่ได้ชดใช้แต่อย่างใด  การ

กำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในระหว่าง

ท่ียังตดิตามเรยีกร้องเอาจากผูก้ระทำทจุรติทีแ่ทจ้รงิไมไ่ด้เป็นการ

ผลกัภาระการใชสิ้ทธเิรยีกรอ้งของรฐัไปใหเ้จา้หนา้ที ่ เม่ือรฐัไดร้บั

ชดใช้คืนเต็มจำนวนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตามเรียกร้องเอาจาก

ผู้ทุจริตอีกต่อไป ปล่อยให้เป็นภาระของคณะกรรมการหรือ

ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณีซึ่งถูกเรียกให้ชดใช้

ค่าเสียหายแทนผูทุ้จริตเป็นผู้ติดตามเรียกร้องเอาจากผู้ทุจริตแทน

ถ้าติดตามค่าเสียหายจากผู้ทุจริตเม่ือรวมกับท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้

ชดใช้ไปแล้วเกินจำนวนความเสียหาย รัฐก็จะคืนเงินส่วนที่เกิน

ความเสียหายให้ตามสัดส่วน โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายและ

ความเป็นธรรมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี

และเกดิผลเสยีหายแกร่าชการตามมาได้

อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลัก

ในเร่ืองสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีไว้บางประเดน็

ทีน่่าสนใจสรปุไดว้า่ การทีห่นว่ยงานของรฐัจะใชสิ้ทธใิหเ้จา้หนา้ที่

ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์

สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ต้องคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ

และความเป็นธรรมในแต่ละกรณี ๒) หากการกระทำละเมิดเกิด

จากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงาน

ส่วนรวมตอ้งหกัส่วนความรบัผดิดังกลา่วออกดว้ย และ ๓) กรณี

ละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคนมิให้นำหลักเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้

บังคับ

ข้อเท็จจริงกรณีน้ีสรุปได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า นาย ล.ดำรงตำแหน่งนายช่าง

ชลประทาน ๖ ผู้รับผิดชอบงานได้เบิกและรับวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง

แต่มิได้ก่อสร้างตามแบบประมาณการทีก่ำหนดเป็นการปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น

ได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการอย่างร้ายแรง

จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนเป็นเงิน ๑,๐๔๒,๓๒๑.๘๔

บาท กรมชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงส่งเร่ืองพร้อมความเหน็

ให้กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมากรม

บัญชีกลางซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีหนังสือท่ี  กค

๐๔๐๖.๓/๙๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งผลการ

พิจารณาความรับผิดทางละเมิดว่านาย ล.ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเตม็จำนวน เปน็เงนิ ๑,๐๔๒,๓๒๑.๘๔ บาท ส่วนนาย บ.

ผู้ฟ้องคดี เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุง

รักษาท่าโบสถ์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม

แบบประมาณการที ่กำหนดและตรวจสอบงานที ่อยู ่ในความ

รับผิดชอบแต่มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของงานจนเป็นเหตุให้

มีการทุจริตในการก่อสร้าง พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาท

เลินเล่ออย่างรา้ยแรง จงึใหร้บัผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทนรอ้ยละ

๖๕ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๖๗๗,๕๐๙.๑๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี

๑ จึงมีคำส่ังที ่๘๕/๒๕๔๙ ลงวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรียกให้

ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว โดยระบุ

ด้วยว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก นาย

ล. เมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ไว้เกินจำนวน

ความเสียหาย ให้คืนเงินส่วนท่ีได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม

สัดส่วนแห่งความรบัผดิและทีไ่ดช้ำระไวต้อ่ไป ศาลเหน็วา่คำส่ังที่

๘๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มิได้เป็นการสั่งให้

ผูฟ้้องคดรีบัผดิมากกวา่นาย ล. ทัง้ไมไ่ดใ้หผู้ฟ้้องคดรีบัผดิอย่าง

ลูกหนีร่้วมกบันาย ล. จึงไมเ่ปน็การขดัตอ่มาตรา ๘ และมาตรา

๑๐ แห่งพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.

๒๕๓๙ ดังข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ดีเมื่อปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่า การก่อสร้างท่อลอดทางเช่ือมคลองมะขามเฒ่า–อู่ทอง

(ฝ่ังขวา) จำนวน ๑๗ แห่งน้ี นอกจากมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลควบคุม

แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละแห่งเป็นผู้คอยควบคุมตรวจสอบ
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ดูแลโครงการรว่มดว้ย ดังนัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กำหนดให้

ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๖๕ ของค่าเสียหาย

ท้ังหมดจึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การท่ีศาลปกครอง

ช้ันตน้วนิิจฉยัใหผู้ฟ้้องคดรีบัผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทน รอ้ยละ

๓๐ ของค่าเสียหายท้ังหมดจำนวน๑,๐๔๒,๓๒๑.๘๔ บาท คิดเป็น

เงิน ๓๑๒,๖๙๖.๕๕ บาท โดยพิจารณาจากระดบัความร้ายแรงแห่ง

การกระทำและความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าว เห็นว่าเป็นการใช้

ดุลพินิจทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรมแลว้
๖

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวยืนยัน

หลกัการความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีว่า่ เจา้หนา้ทีน้ั่นตอ้ง

เป็นผู้จงใจหรอืประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เม่ือการกระทำทจุริต

ของนาย ล. เป็นผลมาจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

รา้ยแรงในการปฏบิตัหินา้ทีข่องนาย บ. ดังนัน้ นาย บ.จงึมส่ีวน

ตอ้งรบัผดิชดใชค่้าเสียหาย และเงือ่นไขทีใ่หน้าย บ. ไดรั้บคนืเงนิ

หากกรมชลประทานได้รับชดใช้ค่าเสียหายคืนจากนาย ล. เกิน

จำนวนความเสียหาย เป็นไปตามหลักที่ว่าผู้เสียหายจะได้รับการ

ชดใช้ค่าเสียหายไม่เกินจำนวนท่ีเสียหายจริง แต่คดีน้ีไม่มีประเด็นว่า

กรมชลประทานกำหนดสดัส่วนความรบัผิดทางละเมดิเกินจำนวน

ค่าเสียหายจริงหรือไม่ เนื่องจากกรมชลประทานกำหนดสัดส่วน

ความรบัผดิใหน้าย ล. รบัผดิเตม็จำนวนและยงักำหนดใหน้าย บ.

รับผิดอีกร้อยละ ๖๕ ของค่าเสียหายเท่ากับว่ากรมชลประทานมี

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๑๖๕ % แม้จะมีเง่ือนไขว่าจะได้รับชำระ

ไม่เกินความเสียหายจริงคือ ๑๐๐% ก็ตามจะถือว่าเป็นการกำหนด

สัดส่วนความรับผิดท่ีเกินกว่าท่ีกรมชลประทานได้รับความเสียหาย

จริงหรือไม่ เพราะหลักการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประหลาด

กล่าวคอื ถ้านาย ล.ชดใชเ้ตม็จำนวนเทา่กับนาย บ. ไมต่อ้งชดใช้

ค่าเสียหายทัง้ทีก่ระทำโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

หรือหากนาย ล. จะชดใช้ก็จะขอชดใช้เพียง ๗๐ % โดยยกข้อต่อสู้

วา่กรมชลประทานมสิีทธเิรยีกรอ้งจากนาย บ.ผูมี้ส่วนรว่มกระทำ

ละเมิด ๓๐ % และกรมชลประทานไมมี่สิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหาย

เกินวา่ทีเ่สียหายจรงิ เปน็ตน้

สรุป หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่

ดังกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานร่วมกันจะต้อง

เอาใจใส่สอดส่องการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ไม่ควรเอาหูไปนา

เอาตาไปไล่ หากมีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบและตนเองมีหน้าท่ี

กำกับดแูล ทกัทว้ง ตรวจสอบ ก็อย่างไดเ้กรงใจ ไวห้นา้กลัวเขา

จะโกรธเกล ียดในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อย ่ างตรงไปตรงมา

เพราะหากปรากฏในภายหลังว่าผลแห่งการปล่อยปละละเลย

ไม่กำกับดูแล ตรวจสอบสง่ผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและ

เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่นั ้นกระทำทุจริตผิดกฎหมายได้แล้ว

เจา้หนา้ทีผู่น้ั้นย่อมไมพ้่นความรบัผดิทางละเมดิทีจ่ะตอ้งชดใชค่้า

เสียหายน้ันคืนแก่ทางราชการตามสัดส่วนท่ีกระทรวงการคลังกำหนด

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้

๖
 คำพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ที ่อ.๒๒๖/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรือ่ง คดีพิพาทเกีย่วกบัการทีห่นว่ยงาน

ทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัออกคำสัง่โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย(อุทธรณค์ำพิพากษา)



     
   ๒๒

ความเป็นมา

ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้ กองสารนิเทศ

สป. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสมุดโทรศัพท์มหาดไทย

เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร

ระดับสูง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง

หน่วยงานภายนอกและผู้สนใจทั ่วไปสำหรับใช้ในการติดต่อ

ประสานงานกบักระทรวงมหาดไทย

สมุดโทรศัพท์มหาดไทยรูปแบบเดิมมักจะมีปัญหาและ

อุปสรรคในการใช้งาน คือข้อมูลช่ือ นามสกุล และเลขหมายโทรศัพท์

ของผูด้ำรงตำแหนง่คลาดเคลือ่นไมเ่ปน็ปจัจบัุน ไม่สอดคล้องกบั

การแต่งต้ังหรือการย้ายของข้าราชการ/พนักงานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี

กองสารนิเทศ สป. ได้ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สป. จัดทำระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการ

ข้อมูลหมายเลขโทรศพัทใ์หท้นัสมัย และเพือ่อำนวยความสะดวก

แกผู่บ้รหิารระดบัสงู ส่วนราชการ หนว่ยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดั

รวมท้ังหน่วยงานภายนอกและผู้สนใจท่ัวไป สำหรับใช้ในการติดต่อ

ประสานงานกบักระทรวงมหาดไทยผา่นทางเวบ็ไซต ์ ท้ังน้ี ข้อมูล

ระบบฐานขอ้มลูโทรศพัทก์ระทรวงมหาดไทย

ดังกล่าวสามารถพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่และใช้ประโยชน์ตาม

ความเหมาะสมต่อไปได้

ระบบฐานข้อมูลโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย  ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล

โทรศพัท์กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือปรับปรงุและ

พัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้ทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูง

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ และหนว่ยงานในสงักดั รวมทัง้ ผูส้นใจ

ท่ัวไป สำหรบัใชใ้นการตดิต่อประสานงานกบักระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบเครอืข่าย Internet ในการน้ี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร สป. ได้พัฒนาระบบฐานขอ้มูลหมายเลขโทรศพัท์

กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กองสารนิเทศ สป.

เม่ือวนัที ่๘ ตลุาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา พรอ้มทัง้คูมื่อการใชง้าน

เผยแพร่ในระบบ Internet โดยค้นหาข้อมูลชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ของสว่นราชการ กรม รัฐวสิาหกิจ หนว่ยงานในสงักัดกระทรวง

มหาดไทย จงัหวดัทกุจงัหวดั และกรงุเทพมหานครไดท้ี ่http://

115.31.173.10/wannapa/telephone/index.asp รวมทั้ง



 
     
  ๒๓

เขา้ตรวจสอบ ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลู โดยมชีือ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่น

ที ่http://115.31.173.10/wannapa/telephone/loginf.asp

คณะทำงานจดัทำฐานขอ้มูลโทรศพัท์กระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยในการ

จัดทำระบบฐานข้อมูลโทรศัพท์ดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สะดวก รวดเรว็ มีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเกดิประโยชน์

ต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แหง่พระราช

บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไ้ข

เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีคำส่ัง ท่ี ๔๖๐

/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แตง่ตัง้คณะทำงานจดัทำ

ฐานข้อมูลโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ประกอบและ

อำนาจหน้าท่ี ดังน้ี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) เป็น

ประธานคณะทำงาน หัวหนา้สำนักงานรฐัมนตร ีหัวหนา้สำนักงาน

จังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กอง/หัวหน้า/

กลุ่ม/หน่วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ

กรม รัฐวิสาหกิจ เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานกุาร

มีหน้าท่ีส่งเสรมิ สนับสนุน การจดัทำฐานขอ้มูลโทรศพัท์กระทรวง

มหาดไทย สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ

กรุงเทพมหานคร และพิจารณามอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน

ที่เกี ่ยวข้อง ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

กระทรวงมหาดไทยในระบบฐานขอ้มูลฯ ใหเ้ปน็ปจัจบุนัอยู่เสมอ

แบนเนอรว์า่ “หมายเลขโทรศพัทก์ระทรวงมหาดไทย”

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลฯ รวมทั้ง

บุคลากรของส่วนราชการ กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย และประชาชนทัว่ไป ใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูลหมายเลข

โทรศัพท์ดังกล่าว กองสารนิเทศ สป. ได้ประสานไปยังศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดทำแบนเนอร์ระบบฐานข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อแบนเนอร์ว่า

“หมายเลขโทรศพัท์กระทรวงมหาดไทย” เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์

ในเว ็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ทั ้งในระบบอินเทอร ์เน ็ต

www.moi.go.th ติดตั้งที ่ช่วงกลางด้านขวามือ ก่อนหัวข้อ

“ข่าวประชาสมัพันธ์” และอนิทราเนต็ moinet  ติดต้ังทีช่่วงกลาง

ด้านขวามอื ก่อนหวัขอ้ “ข่าวมหาดไทย”

จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ดังกล่าว หากพบข้อมูลคลาดเคล่ือน กรุณาแจ้งมายัง งานเผยแพร่ ๑

ฝ่ายเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป. โทร.มท.

๕๐๕๓๓ โทรสาร ๕๐๕๓๙ E-Mail : moi0206@moi.go.th



     
   ๒๔

โคเลสเตอรอลสงู คือ อะไร

โคเลสเตอรอล เปน็ไขมนัชนิดหนึง่ทีพ่บมากในอาหารที่

มาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากสัตว์ ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอล

จาก ๒ ทางคือ จากอาหารที่รับประทานและจากการสังเคราะห์

ภายในร่างกายท่ีตับ และลำไส้ ในแต่ละวันควรได้รับโคเลสเตอรอล

ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัม ถ้าได้รับโคเลสเตอรอลเกินที่ต้องการ

จะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงได้

อันตรายจากโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

การบริโภคอาหารที่มีปริมาณโคเลสเตอรอลสูงเกิน

ความต้องการของร่างกาย จะส่งผลทำให้มีคอเลสเตอรอลพอกตาม

ผนังหลอดเลือดตีบ ทำให้หลอดเลือดไหนเวียนไม่สะดวกเป็น

สาเหตทุำใหเ้กิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดหรอืเปน็อัมพาตได้

สาเหตุของภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง

๑. เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเป็น

ประจำ เช่น เครือ่งในสตัว ์หนงัเปด็ หนงัไก ่ไข่แดงหรอืบรโิภคทีมี่

ไขมนัสูง โดยเฉพาะไขมนัจากสตัว ์และปาลม์

๒. ความผดิปกตทิางกรรมพนัธุ ์ประมาณ ๒๐% ของ

ผูมี้โคเลสเตอรอลสงู ญาตพ่ีิน้องมโีอกาสเปน็โรคนี้

โรคโคเลสเตอรอลสงูในเลอืด

๓. บคุคลทีเ่ปน็โรคบางชนดิ เช่น โรคไต โรคตบั โรค

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคเบาหวานท่ีไม่ได้รับการรักษา

จะทราบได้อย่างไรว่ามีโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

เราจะทราบระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้โดยการ

เจาะเลอืดตรวจหลงัจากงดอาหารทกุชนิด ๑๒  ช่ัวโมง ผูท้ีมี่ค่า

โคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า ๒๐๐ มก./ดล. มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ

ขาดเลือดสูงถงึ ๓-๕  เทา่ของผูมี้โคเลสเตอรรอลตำ่กวา่น้ี

“ จะทราบไดอ้ย่างไรวา่มโีคเลสเตอรอลสงูในเลอืด “



 
     
  ๒๕

(ใน ๑ วนั  ไมค่วรรบัประทานโคเลสเตอรอลในอาหารเกนิ ๓๐๐ มลิลิกรมั)

ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร ๑๐๐ กรัม (๑ ขดี)

งานสขุศึกษา  ฝา่ยลูกค้าสัมพันธ ์ โรงพยาบาลนพรตันราชธานี

กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ

ชนดิอาหาร

สมองหม,ู สมองววั

ไข่แดง

ตับไก่

ตบัววั, ตบัหมู

ตบัออ่น

ไต

ปลาหมกึ

ไข่ปลา

เนยเหลว

เบคอน

หอยนางรม

กุนเชียง

กระเพาะหมู

ไส้หมู

เน้ือกุ้ง

เนื้อหมูปนมัน

ปลาจาระเมด็

มลิลิกรมั

๒,๐๐๐

๑,๔๘๐

๗๔๖

๔๓๘

๔๖๖

๓๗๕

๓๔๘

๓๐๐

๒๕๐

๒๑๕

๒๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๒๖

๑๒๐

ชนดิอาหาร

เนื้อปู

น่องไก่

น้ำมันหมู

เนื้อวัวไม่ติดมัน

หมูเนื้อแดง

เนือ้ไก่

ปลาดกุ

หอยแมลงภู่

หอยแครง

เน้ือปลา

ไอศกรมี

น้ำนม

น้ำมันขจัดไขมัน

มาการีน

ผกัหรอืผลไม้

ไข่ขาว

มลิลิกรมั

๑๐๑

๙๖

๙๕

๙๑

๘๙

๘๐

๖๐

๗๐

๕๐

๔๓

๔๐

๑๔

๒

๐

๐

๐

วิธีป้องกันและบำบัดรักษา

การควบคุมโคเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือ

ตำ่กวา่ ๒๐๐ มก./ดล. มีหลกัสำคัญคอื

๑. ควรควบคมุ หรอืจำกดัอาหารทีมี่โคเลสเตอรอลสงู

โดยเฉพาะเครือ่งในสตัว ์หนงัสัตว ์ไขแ่ดง ปลาหมกึ หอยนางรม

ฯลฯ ควรรบัประทานอาหารประเภท เน้ือปลา เน้ือสัตวไ์มติ่ดมัน

ไข่แดงควรรบัประทานไมเ่กินสัปดาหล์ะ ๒-๓ ฟอง

๒. ควรเลือกใช้น้ำมันพืช เช่นน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมัน

ข้าวโพดวันละ ๓ ช้อนโต๊ะ ปรุงอาหารไม่ควรใช้น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันปาลม์ปรงุอาหาร

๓. รับประทานอาหารทีมี่ใยอาหารมากๆ เช่น ผกัผลไม้

ที่มีกากมากๆ ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง นอกจากนี้ควรออก

กำลังกายที่สม่ำเสมอ การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน งดสูบบุหรี่

ตลอดจนไมร่บัประทานอาหารทีก่ล่าวมาก
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ข้อคดิ-คตธิรรมเรือ่ง...

คนโงย่่อมเสยีประโยชน์

พระธรรมโกศาจารย ์(ปญัญานนัทภกิขุ)

วัดชลประทานรงัสฤษฏ์

คนโง.่....เป็นเหย่ือของคนฉลาด มีนิทานเล่าต่อๆ กันมา

ว่า......

มีชายคนหนึ่ง เป็นคนที่มีทรัพย์ แต่เขาเป็นคนโลภ

ค่อนข้างโง ่ไมไ่ดรั้บการศกึษา มีช่ือวา่ นายโง ่ต้ังบา้นเรอืนอยู่

ใกล้บ้าน นายปัญญา ซึ่งเป็นคนขัดสนในทรัพย์สิน

แต่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสมชื่อ

วันหน่ึง นายปัญญาเข้าป่าไปหาลูกนกแก้วเอามาเล้ียงไว้

ตวัหนึง่ ฝกึหดัใหน้กแกว้พดูอยู่ประโยคเดยีววา่ ไม่ต้องสงสยัล่ะ

ฝกึจนนกพดูคลอ่งเปน็อยา่งดี

ต่อมาไม่นานนัก เขาคิดเอาทองคำแท่งก้อนหนึ่งหนัก

ประมาณหนึ่งบาท นำไปฝังไว้ที่หน้าบ้านนายโง่ ทิ้งไว้ประมาณ

หน่ึงเดือนเศษ จนกระทัง้รอยขุดดินฝังทองลบสนทิดีแล้ว เขาก็อุ้ม

นกแก้วเดินไปยังหน้าบ้านของนายโง่ พอดีประจวบเหมาะกับมี

ชาวบ้านมาประชุมกันอยู่ท่ีบ้านนายโง่มากมาย นายปัญญาจึงได้พูด

กับชาวบา้นทีม่าประชมุกัน ณ ทีน้ั่นวา่

“นกแก้วตัวที่เค้าอุ้มอยู่นี้ เป็นนกมีวาจาสิทธิ์ พูดอะไร

พูดจริง ใครผู้ใดได้ไปไว้เป็นเจ้าของ จะสร้างความร่ำรวยให้กับ

ผูเ้ปน็เจา้ของอยา่งมากมาย”

พอนายปัญญาพูดจบ นายโง่เจ้าของบ้านจึงพูดขึ้นว่า

“ทีเ่อ็งพดูมาน้ันยังไมเ่หน็ประจกัษพ์ยานเปน็ความจรงิ ลองใหน้ก

พูดใหฟั้งซ ิมันจะจรงิเหมอืนอย่างนายพดูหรอืเปลา่”

นายปญัญาไดยิ้นดังนัน้ จึงถามนกวา่

“เจ้านกแก้วเอ๋ย ท่ีท่ีเรายืนอยู่น้ีมีทองคำฝังอยู่บ้างไหม ?”

นกแกว้พดูวา่ “ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

พอนกพูดขาดคำ นายโง่ก็บอกให้นายปัญญาลองขุดดูว่า

จะมีทองคำฝังอยู่หรือไม่ นายปัญญาจึงใช้เสียมขุดลงไปในดินทันที

ทา่มกลางสายตาชาวบา้นจำนวนมากทีม่าประชมุกันอยู่ ณ ทีน้ั่น

นายปัญญาขุดดินไปได้สักพักใหญ่ๆ ก็พบกับทองคำแท่ง

ทีเ่ขานำมาฝงัเอาไวแ้ลว้นัน้ ทำใหน้ายโงแ่ละชาวบา้นตืน่ตกใจเปน็

อย่างมาก ทีค่ำพูดของเจา้นกแกว้นัน้เปน็จรงิ

ด้วยความโง่เขลาและความโลภ นายโง่รีบพูดขอซื้อ

นกแก้วจากนายปัญญาทันที ด้วยราคาเป็นทองคำห้าร้อยแท่ง
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นายปญัญาทำทเีปน็เก่ียงงอน ไมอ่ยากจะขายนกแกว้ตวันัน้ เพ่ือ

จะโก่งราคาขึ้นอีก ฝ่ายนายโง่ก็ได้แต่อ้อนวอนให้นายปัญญาขาย

นกแกว้ตวันัน้ นายปญัญาไดท้จีงึกลา่วกบันายโงว่า่

“ราคานกแก้วที่ท่านเสนอให้นั้น...ถูกเกินไป เราขายให้

ไมไ่ดห้รอก ถ้าทา่นอยากไดจ้รงิๆ เรากจ็ะขายใหใ้นฐานะคนรูจ้กั

คุ้นเคยกัน ในราคาทองคำพันแท่งก็แล้วกัน ถ้าไม่ได้ราคานี้เราก็

จะไมข่าย”

นายโง่เม่ือได้ยินนายปัญญาเสนอราคาเช่นน้ัน ก็กล่าวกับ

นายปญัญาวา่

“ราคาทีท่า่นขาย...มันแพงเกนิไป เราขอตอ่ราคาทองคำ

แปดรอ้ยแทง่ก็แล้วกัน”

นายปญัญาทำทเีปน็น่ิงคดิ สักครูก็่บอกวา่

“ไม่ได้หรอก เพราะนกแก้วตัวน้ีมีวาจาสิทธ์ิจริงๆ ถ้าไม่ได้

ทองคำพันแท่งก็จะไม่ขายให้ใครเด็ดขาด เพราะใครไดเ้ป็นเจ้าของ

นกตัวนี้ก็จะสร้างความร่ำรวยขนาดทำให้เป็นมหาเศรษฐีได้ แค่

แปดรอ้ยแทง่มันถูกไป”

ว่าแล้วนายปัญญาก็หันมาพูดกับนกแก้วว่าจริงไหม ?

เจา้นก นกแกว้กต็อบวา่ “ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

นายโงพ่อได้ยินนกพูดเป็นคร้ังท่ีสอง ก็เช่ืออย่างสนิทใจ

และตกลงใจขอซ้ือนกแก้วจากนายปัญญาด้วยราคาทองคำพันแท่ง

ตามที่นายปัญญาเสนอทันที ไม่แต่นายโง่เท่านั้น พวกชาวบ้าน

ทกุคนกเ็ช่ือวา่ทีน่กแกว้พดูน้ันเปน็ความจรงิเชน่กัน

เมื่อนายโง่ชำระเงินค่านกแก้วให้นายปัญญาแล้ว เขาก็

รบีอุม้นกแกว้เขา้บา้นด้วยความอิม่เอิบใจ พลางรำพงึวา่

“ต่อไปนี้ เราคงจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมากขึ้นอย่าง

แน่นอน ไม่ต้องสงสยั เพราะตรงไหนมทีองเจา้นกจะตอ้งบอกเรา

อยา่งแนน่อน”

ครัน้ตอ่มาอีกไมน่านนัก วนัหนึง่

นายโง่ได้อุ้มนกแก้วเดินผ่านหัวบันไดบ้านของตนเอง

ไดถ้ามนกวา่

“เจา้นกแกว้เอย๋ ตรงนีมี้ทองไหม ? ”

เจา้นกแกว้ตอบทนัทวีา่ “ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

นายโงไ่ดยิ้นดังนัน้ รบีจดัการขดุทีห่วับนัไดบา้นของตน

ทันที แต่ขุดเท่าไรๆ ก็ไม่พบทองคำตามท่ีนกบอกสักที จึงหยุด และ

ย้ายไปขดุทีใ่หมใ่กล้ๆ  กัน พรอ้มกับถามนกอกีครัง้วา่

“เจา้นกแกว้เอย๋ ตรงนีมี้ทองไหม ? ”

นกแกว้กต็อบเชน่เดิม “ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

นายโง่ก็ขุดลงไปทีต่รงน้ันอีก  แต่ก็ไม่พบทองคำสักแท่ง

จงึหยดุขุดอีก แลว้พานกแกว้เดนิไปรอบๆ บา้นพลางถามคำถาม

เดิม เจา้นกแกว้กต็อบเชน่เดิม นายโงก็่ขุดลงไปเชน่เดิม ทำเชน่น้ี

จนขดุเสียรอบบา้น จึงนกึเอะใจ พลางรำพงึกบัตนเองวา่

“สงสยัวา่เราคงถกูตม้เสียแลว้กระมงันี”่

นกแกว้ไดยิ้นดังนัน้ ตอบโดยทนัทวีา่

“ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

“แกพดูจรงิทเีดียว” นายโงก่ล่าว

“ไม่ต้องสงสยัล่ะ” นกแกว้ตอบทนัที

“ตอ่แตน้ี่ไป ข้าจะเลกิเช่ือเจา้แลว้ ข้าจะทำมาหากนิของ

ข้าเอง จึงจะร่ำรวย เพราะมัวแต่เช่ือนกแก้วอย่างเจ้า สักวันข้าคงจะ

ฉิบหายอกีเปน็แน”่

“ไม่ต้องสงสยัล่ะ”

♦ จากนิทานเรื่องนี้จะได้รู้ว่า ก่อนที่เราจะคิด จะเชื่อ

ความเป็นไปได้นั้นแค่ไหน เพียงไร เราจะต้องใช้สติสำรวมระวัง

ในการที่ผู้อื่นแสวงหา เขาหาในทางสุจริตหรือทุจริต คนที่พอใจ

ทางเสน่ห์เล่ห์กล หาของขลังของศักดิ์สิทธิ์ พวกนี้จึงไม่ค่อยพบ

ความดี คนดีต้องขยันหม่ันเพียร ต้ังหน้าทำมาหากิน หนักเอาเบาสู้

น้ันแหละมันจึงจะดูดเงินดูดทองมาใหเ้ราเป็นกอบเป็นกำ ทำให้เรา

เปน็เศรษฐไีด ้คนทีห่วงัรวยในทางลดั รอใหโ้ชคลาภมาหา บคุคล

ผูน้ั้นมักจะไมป่ระสบความสำเรจ็ในชวีติ ดังนทิานเรือ่งนี้

ทีม่า : หนงัสอืรวมพระธรรมเทศนาพเิศษ :

ศิลปะแหง่การครองชวีติ...  หนา้ ๖๒-๖๗

รวบรวมเรยีบเรยีงโดย...ฟ้ืน เอกา

วาดภาพประกอบโดย : ศรีสุดา ฉัตรทอง

นักศึกษาฝกึงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา
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“ป่าชายเลน” เคยมีผูใ้หค้ำนิยามชวนพศิวงวา่ คือ “ป่าท่ี

ถูกสรรค์สร้างโดยอิทธิพลของดวงจันทร์” ค่าที่มันเกิดขึ้นจาก

อิทธพิลน้ำข้ึนน้ำลงระหวา่งรอยตอ่ของนำ้จืดกับมหาสมทุร ระบบ

นิเวศสุดมหัศจรรย์ด่ังเกราะกำบังช้ันดีระหว่างบกกับทะเล ต้านทาน

ไดแ้มค้ล่ืนยักษสึ์นามิ

ครั้งหนึ่งป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเกือบล่มสลายจาก

การเสือ่มโทรมตามธรรมชาต ิและการบกุรกุทำลายทัง้บนบกและ

ทางทะเลของมนุษย์เรา เกษตรกรเดือนร้อนจากน้ำเค็มท่วมถึง

ดินเค็ม สัตวน้์ำสูญหายเนือ่งจากหว่งโซอ่าหารถกูทำลาย

หากแต่เป็นเพราะพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เม่ือปี ๒๕๒๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

จึงเกิดข้ึนเพ่ือกอบกู้ป่าชายเลนแห่งน้ี ท้ังแปรสภาพเป็น “พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาตทิีมี่ชีวติ” นำปา่ชายเลนทีส่มบรูณท่ี์สุดกลับคนืสู่จงัหวดั

จนัทบรุี

กว่าจะถึงวันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

มุ่งมัน่ศึกษาวจิยั พัฒนาการประมง การเพาะเลีย้งสตัวน้์ำชายฝัง่

การเกษตร ปศสัุตว ์ฟ้ืนฟูปา่ชายเลน จดัการทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างเหมาะสม ย่ังยืน รักษาสมดุลระบบนิเวศชายฝ่ังแบบบูรณาการ

ในรปูแบบสหวทิยาการ

นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ของไทย ที่สร้างชุมชนอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอย่างเป็นมิตร

กับสิง่แวดลอ้มได ้และกลายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศทีส่ำคัญ

ประชาชนรอบอ่าว กลับมาพึ่งตัวเองได้อีกครั้ง ดัชนี

คุณภาพชีวิตสูงขึ้น หลังได้รับความรู้การทำประมงชายฝั่งอย่าง

ย่ังยืนการเกษตรแบบผสมผสานภายใต ้“เกษตรผสมผสานทฤษฎี

ใหม”่ ปลูกหญา้แฝกอนรัุกษ์ดิน น้ำ และปลกูป่าด้วยความรว่มมือ

ของชุมชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อา่วคุง้กระเบน

ตน้แบบโรงเรยีนอนรุกัษป่์าชายเลน

ผลสำเร็จนี้ตอกย้ำด้วยฝูง “หิ่งห้อย” ดัชนีชี้วัดความ

สมดุลทางธรรมชาต ิรวมถงึการปรากฏตวัอีกคร้ังของ “พะยูน” ท่ี

สูญหายไปตัง้แตป่ ี๒๕๑๕

อ่าวคุ้งกระเบนวันนี้ก้าวสู่รูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิง

พัฒนา” ซ่ึงได้รับรางวลัยอดเย่ียม Excellent Tourism Awards

ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๓ และรางวัลดีเด่น Best Tourism

Awards ประจำป ี๒๕๔๕ จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือ

ได้สัมผัสธรรมชาตป่ิาชายเลนท่ีเต็มไปด้วยความรูร้อการเก็บเก่ียว

ด้วยสะพานทางเดิน ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนหรือด้วยการล่องเรือ

คายักลัดเลาะป่าชายเลนตามคลองซอยต่างๆ ท่านจะเข้าถึง

กฎธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตต้องเกื้อกูลกันและรู้ซึ้งถึงประโยคที่ว่า

“เด็ดดอกไมส้ะเทอืนถึงดวงดาว” มากข้ึน

เปดิทำการทกุวนั เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ยกเวน้ สถานแสดงพนัธุสั์ตวน์ำ้

เฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบ พระชนมพรรษา ปดิวนัจนัทร์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.คลองขดุ อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุี

โทร. ๐-๓๙๓๘-๘๑๑๖-๘ โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๘๑๑๙

เวบ็ไซต ์www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen

โครงการพระราชดำริ
ทอ่งเทีย่วสบืสาน



 
     
  ๒๙

เม่ือวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ นายชวรตัน ์ชาญวรีกูล รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพธีิวางพวงมาลา

ถวายสกัการะพระอนสุาวรย์ีฯ เน่ืองในโอกาสคลา้ยวันส้ินพระชนมส์มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ เป็นปีท่ี ๖๗

โดยม ีนายถาวร เสนเนยีม รัฐมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงมหาดไทย นายชำน ิบชูาสุข ทีป่รกึษา รมว.มท. นายขวญัชยั วงศนิ์ติกร รอง

ปมท. รักษาราชการแทน ปมท. ผูแ้ทนจากกระทรวงตา่งๆ หวัหนา้ส่วนราชการและหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย

ร่วมในพธีิดังกลา่ว ณ บรเิวณหนา้พระอนสุาวรยีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

มท.จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

เน่ืองในวนัดำรงราชานภุาพ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓


